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‘Gezicht op de Valkhofburcht’
door Jan van Goyen (1641)

Gewaardeerde lezer,

Graag zou ik je van harte welkom heten in niet alleen het 
Historisch Institutioneel Tijdschrift (verkort tot HInT), maar 
ook aan de Radboud Universiteit Nijmegen met in het bij-
zonder bij de studie Geschiedenis. Momenteel lees je de 
introductie-uitgave die wij, de redactie, speciaal voor jullie 
kersverse propedeusestudenten in elkaar hebben gestoken. 
Hopelijk helpt dit HInT je enigszins op weg tijdens de intro-
ductie, hoewel de introductieweek op het moment van lezen 
waarschijnlijk allang in volle gang is. Naast enkele handighe-
den zoals het weekprogramma, is deze editie tevens gevuld 
met allerlei historische artikelen, zowel ter informatie als ter 
vermaak.
 Omdat dit de eerste uitgave is waarbij ik hoofdredac-
teur ben, nemen we hierbij ook afscheid van mijn voorgan-
ger: afgelopen jaar heeft de redactie gestaan onder leiding 
van Dennis Lodewijk (hoofdredacteur) en Steven Verhoeven 
(bestuursverantwoordelijke) en zijn de lay-out, het redactie-
proces en enkele rubrieken op de schop genomen. Bij dezen 
zou ik graag iedereen die hieraan heeft bijgedragen ontzet-
tend willen bedanken. De gehele redactie doet iedere editie 
zijn uiterste best om nieuwe, relevante, interessante of ronduit 
komische artikelen neer te zetten; wij hopen de lijn die afge-
lopen jaar is ingezet voort te kunnen zetten zodat het HInT 
uiteindelijk bij iedereen op het nachtkastje belandt. Nu dit op 
papier staat, rest mij niets meer dan iedereen een fijn studie-
jaar en een geweldige introductie toe te wensen!

Veel leesplezier en de meest vriendelijke groeten,

Wouter Raaijmakers
Hoofdredacteur 2017-2018

Zelf schrijven voor het HInT? In de 

commissie, of gewoon eenmalig? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com
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Lieve...
Isabelle Eberhardt (1877-1904)
Een huiselijk leven, zoals van veel vrouwen in 
de late negentiende eeuw werd geacht, was niet 
voor jou weggelegd. Als klein Russisch meisje 
droomde je er al van om op pad te gaan, de wijde 
wereld in. Vooral de Algerijnse Sahara sprak tot 
jouw verbeelding. Gefascineerd door grote oriën-
talistische schrijvers zoals Pierre Loti vertrok jij 
op twintigjarige leeftijd naar Frans-Algerije om 
daar een losbandig leven te gaan leiden.
 Er zijn later veel verhalen en films gemaakt 
over jouw leven. ‘The Legion’s most wanted woman’ 
werd jij ook wel genoemd in een avonturenverhaal 
van Bill Wharton uit 1957. Het verhaal beschrijft 
hoe jij door de Franse koloniale overheid in Frans-
Algerije werd achtervolgd en gevangengenomen. 
Natuurlijk is dit enigszins overdreven, maar jouw 
levensstijl botste wel degelijk met de normen van 
de westerse autoriteiten. Je overschreed elke soci-
aal-culturele grens mogelijk: je dronk, rookte, hield 
er meerdere minnaars op na, je hield je (als vrouw!) 
bezig met sociaal-politieke kwesties en mengde je 
onder de gewone Algerijnse bevolking. Om maar niet 
te spreken van je neiging tot mannelijke verkleedpar-
tijtjes en je bekering tot de Islam.
 Eigenlijk is jouw leven altijd heel actueel 
gebleven. In de jaren zestig vormde jij een grote 
inspiratie voor de zogenaamde freedom generation, 
sterk tegen autoriteiten gericht. Net zoals jij bekom-
merde een hele jonge generatie zich om politieke 
kwesties zoals seksualiteit en vrouwenemancipatie. 
Jij zou trots geweest zijn op de feministen uit die tijd. 
Ook zij lieten zich niet zomaar door mannen vertellen 
hoe ze zich moesten gedragen. Tegenwoordig neemt 
men het helemaal niet meer zo nauw met achter-
haalde en traditionele gendernormen. In 2014 won 
een vrouw met een baard het Eurovisie Songfestival 
(een grote internationale zangwedstrijd). Er zijn pro-
gramma’s op televisie over vrouwen die zich laten 

ombouwen tot man en andersom. Op sommige uni-
versiteiten verschijnen er zelfs genderneutrale toilet-
ten, echt waar! Dit alles wordt aangemoedigd vanuit 
een groot deel van de bevolking: iedereen moet zich-
zelf kunnen zijn, dat is nu de norm. Ongetwijfeld had 
dit jouw leven een stuk gemakkelijker gemaakt. 
 Van jongs af aan werd jij door jouw anar-
chistische leermeester Trophimowsky onderwe-
zen in Arabisch en vergaarde je kennis over de 
islam. Jouw passie voor de religie was zo sterk dat 
je je liet bekeren. Achteraf beweerde je zelfs dat je 
een ‘geboren moslim’ was. Jij liet zien dat de grens 
tussen het Westen en het Oosten helemaal niet zo 
strak hoefde te zijn. Het zal je daarom niet verblij-
den om te horen dat de grenzen tussen Oost en West, 
waarbij ‘de islam’ vaak staat voor het Oosten, de afge-
lopen jaren alleen maar zijn aangescherpt. In 2001 
werd er een aanslag gepleegd op het centrum van de 
westerse wereld, de stad New York. De aanslag werd 
opgeëist door een islamitische organisatie. Sindsdien 
is de angst voor de islam in het westen enkel groter 
geworden. 
 Jij als fanatiek moslim met een westerse ach-
tergrond had deze ontwikkeling waarschijnlijk met 
lede ogen aangezien. Is de westerse levensstijl dan 
toch echt niet verenigbaar met de islam? Of kun jij 
daarvan juist het tegendeel bewijzen? Je hebt immers 
ook bewezen dat traditionele gendernormen te over-
schrijden zijn, waarmee jij je tijd ver vooruit was. Ik 
twijfel er in elk geval niet aan dat jij, al had je in deze 
tijd geleefd, hoe dan ook de confrontatie had opge-
zocht. Want dat strijdlustige zit toch wel een beetje 
in jouw aard. 

Liefs,

Emma Hooghwinkel
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Het HInT is het verenigingsblad van Geschiedenis 
Studenten Vereniging Excalibur. Bij de GSV kun je 
niet alleen terecht voor boekenkorting of voor 
het lezen van een tof verenigingsblad. Gedurende 
het hele jaar worden er leuke activiteiten geor-
ganiseerd, waar ook jij een steentje aan bij kunt 
dragen. Hieronder volgt het eerste deel van 
een overzicht van de verschillende commis-
sies waarvan je lid kan worden. Zit er voor jou 
iets leuks tussen? Neem dan contact op via de 
genoemde kanalen!

Activiteitencommissie
Binnen de GSV staan ook de informele activiteiten 
hoog in het vaandel. De Activiteitencommissie is 
hier bij uitstek de commissie voor. Wij zijn verant-
woordelijk voor de meer alternatieve gezelligheids-
bijeenkomsten, zoals het beerpongtoernooi, diner-
rouler en, met als absoluut hoogtepunt, het leden-
weekend. Als commissielid zorg je voor de organisa-
tie en verloop van dit soort activiteiten. Zo worden 
je organisatorische en sociale skills flink uitgebreid.
Het informele karakter is bovendien terug te vinden 
in de commissie zelf. Zo zullen vergaderingen dik-
wijls bij iemand thuis plaatsvinden. Kortom, ben jij 
op zoek naar een saaie en serieuze commissie waar je 
weinig leert? Dan zit je bij de Activiteitencommissie 
helemaal fout! Interesse? Spreek mij, Bram Ruber, 
aan of stuur een mailtje naar activiteitencommis-
siegsv@gmail.com.

Archiefcommissie
Men zou verwachten dat historici in spe het belang-
rijk vinden dat kennis uit het verleden op een 
juiste manier bewaard werd. Jarenlang is er echter 
niets gedaan met het archief van de GSV en is alles 
simpelweg in een kast gegooid in het Katholiek 
Documentatie Centrum. De in 2016 opgerichte 

Archiefcommissie heeft als doel het op orde brengen 
en het onderhouden van het verenigingsarchief. Het 
is de taak van leden van de Archiefcommissie om 
alle stukken op een logische wijze te organiseren, 
te zorgen dat onbelangrijke stukken verwijderd 
worden en de secretaris van de GSV te ondersteu-
nen bij de archivering. Als commissielid krijg je een 
beter inzicht in hoe archieven werken. Daarnaast 
staat het als historicus niet slecht op je cv. Meer infor-
matie of heb je nog vragen? Mail dan naar archief-
commissiegsv@gmail.com of kom naar een borrel 
en stel je vragen persoonlijk aan de voorzitter van 
de commissie Paul Reef (het hoeft niet per se op een 
borrel, je kan hem ook gewoon stalken, dat kan hij 
echt wel waarderen).

BorDeLe-commissie
De BorDeLe-commissie is misschien geen bordeel 
maar heeft wel dezelfde primaire functie, namelijk 
dat het draait om plezier en dat iedereen welkom is. 
Binnen de GSV is de commissie ideaal voor leden die 
van een combinatie van formele en informele activi-
teiten houden. Zo worden er interessante lezingen en 
debatten georganiseerd, die vaak gepaard gaan met 
een aantal biertjes in de kroeg, en is de commissie 
verantwoordelijk voor de maandelijkse themaborrel 
waarbij we zorgen voor welkomstdrankjes, hapjes en 
decoraties. Als paradepaardje organiseert BorDeLe 
jaarlijks de activiteit Docent Bijt Hond, een activiteit 
waarbij docenten op ludieke wijze worden geïnter-
viewd door de commissieleden. Als lid van de com-
missie leer je dus zowel informele als formele acti-
viteiten organiseren. Interesse? Mail borrelsdebat-
tenlezingen@gmail.com of contacteer Mats Jacobs.

COMMISSIES 
DER GSV EXCALIBUR 
  Deel 1                                   
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‘ALLE WETENSCHAP IS WEDERKERIG’
  Hinterview met prof.dr. Olivier Hekster                                   

Olivier Hekster, vader van twee en echtgenoot van 
één, is een groot filmfanaat en fanatiek voetbal-
trainer en -coach. Hij doceert Oude Geschiedenis 
sinds zijn terugkomst in 2004 aan de Radboud 
Universiteit (RU), waarnaast hij tevens de eer-
stejaarscursus Oudheid I verzorgt; jullie prope-
deusestudenten zullen hem tijdens het eerste 
semester ongetwijfeld in de collegezaal zien 
staan. Uiteraard is hij, net als bijna alle mensen 
die aan de universiteit doceren, bezig met allerlei 
taken naast het geven van colleges: Olivier doet 
als hoogleraar veel onderzoek en is directeur van 
zowel het Instituut voor Historisch, Literaire en 
Culturele en Studies (HLCS) als van de OIKOS 
Research Group Impact of Empire.

Zonder motto
We spoelen even terug naar het begin, toen Olivier 
Hekster zelf bijna een eerstejaars student was en net 
zoals jullie voor de keuze stond wat hij wilde gaan 
doen. ‘Ik heb lang getwijfeld over wat ik wilde stu-
deren. Omdat ik met een bètaprofiel mijn eindexa-
men had afgelegd, heb ik vrij lang nagedacht over 
de studie architectuur. Daarom ben ik eerst naar 
Delft gegaan, maar dat vond ik allemaal iets te prak-
tisch. Geschiedenis en rechten waren de alternatieve 
studies die mij leuk leken, dus ben ik toen met beide 
studies tegelijkertijd begonnen.’ Tijdens zijn middel-
bare schooltijd verdiende hij geld door toneelspelen 
voor bedrijfsuitjes op te voeren, vergelijkbaar met 
zogenaamde murder mysteries. ‘Daardoor had ik in 
Nijmegen al verschillende contacten opgedaan en 
ben ik uiteindelijk hier terecht gekomen.’
 Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar de 
resultaten van zijn eerste jaar. ‘Eigenlijk vrij wis-
selend: het semestervak Nieuwste Tijd moest ik 
over doen, al waren mijn andere resultaten achten 
geloof ik. Mijn propedeuse heb ik niet in één keer 
gehaald omdat ik volgens mij het vak Culturele 
Informatiekunde, een soort digitale studie, pas 

vrij laat heb afgerond. Daar had ik geen zin in.’ Met 
rechten, zijn tweede studie, was Olivier al vrij snel 
gestopt. ‘Nou ja, dat mag best gezegd worden: ik 
vond de mensen ongelofelijk vervelend. Het was een 
massa aan studenten die in de collegezaal zat te vege-
teren, terwijl de geschiedenisstudenten leuk waren. 
Dus ik had weinig zin om met de rechtenstudenten 
te zitten.’
 Wat de oud-student, van wat destijds nog 
de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) heette, 
zich het meest herinnert van zijn studententijd is 
dat het vooral bijzonder leuk was. ’Ik denk dan ook 
dat je vooral dingen moet doen die je leuk vindt en 
daarmee bedoel ik niet noodzakelijk zoveel mogelijk 
alcohol drinken en zo weinig mogelijk studeren. Ik 
hoop dat geschiedenisstudenten zich kunnen verdie-
pen in de onderwerpen die henzelf het meest interes-
seert, zodat ze daarmee verder gaan. Dat heb ik ook 
gedaan.’ Daarnaast herinnerde Olivier Hekster zich 
het contact met medestudenten het beste: voorna-
melijk door de intense manier waarop je als student 
met anderen omgaat vanwege je flexibele rooster. 
‘Dat je op alle uren van de dag bij mensen binnen kan 
wandelen om te gaan eten, drinken, sporten of weet 
ik niet wat.’ Dat is volgens hem uniek aan je studen-
tentijd en wat hij alle studenten dan ook aanmoedigt 
te doen.
 Bij het stellen van de vraag of hij ook een 
motto voor alle propedeusestudenten had, gaf hij een 
allerduidelijkst antwoord. ‘Oh nee, ik heb echt een 
hekel aan motto’s. Daar doe ik niet aan.’ Een advies 
heeft de beste man daarentegen wel, namelijk ‘alle-
maal op kamers gaan.’ ‘Als ik terugdenk aan mijn stu-
dententijd, dan herinner ik mij naast enkele docenten 
en studenten vooral die absolute vrijheid om dingen 
te doen waar ik zin in had. Door op kamers te gaan 
draag je uiteraard ook verantwoordelijkheid voor je 
eigen ritme; je wordt als vanzelfsprekend zelfstandi-
ger en het binnenwandelen bij anderen wordt hier-
door makkelijker dan ooit. Weg uit je vertrouwde 

Door Linda den Bol en Wouter Raaijmakers
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omgeving is daarom wel goed volgens mij.’ Nadat hij 
was begonnen in Nijmegen bracht hij een groot deel 
van zijn laatste jaar door in Rome voor zijn scriptie. 
Nadat hij zijn eerste master Oude Geschiedenis afge-
rond had, vertrok hij naar Engeland voor zijn tweede 
master Romeinse Geschiedenis.

‘Een proeve van bekwaamheid’
In 2002 promoveerde Hekster cum laude op zijn 
proefschrift Commodus. An Emperor at the Crossroads 
aan de KUN. Bij het stellen van de vraag of er eigenlijk 
veel verandert als je eenmaal je doctoraat op zak hebt 
en of er dan bepaalde deuren open gaan, volgde een 
doordacht antwoord: ‘Ik vind de vraagstelling niet 
helemaal juist, omdat dat niet de manier is waarop 
ik denk. Het verdedigen van een proefschrift is echt 
een proeve van bekwaamheid, waarbij je een heel 
serieus stuk wetenschap afrondt. Mijn proefschrift 
was mijn eerst werk waarvan ik dacht “dit is een 
serieus iets waar ik trots op ben en wat ik heb neer-
gezet.” Ik geloof dat ik vooral mezelf serieuzer ben 
gaan nemen.’
 Na zijn proefschrift werd hij eerst lectu-
rer in Oxford en daarna fellow aan Merton College 
University. ‘Ik ben na mijn proefschrift dus eerst 
alleen in Engeland geweest voordat ik hier weer 
terugkwam. Vaak ging ik naar plekken toe omdat 
daar mensen zaten die mij interesseerden. Zodra zij 
bereid waren om mij dingen uit te leggen en verder 
te helpen, bleef ik daar een tijdje, wat ik een hele inte-
ressante manier van wetenschap vind.’ ‘Denkt u nu 
zelf iemand te zijn geworden waar geleerden naartoe 
komen omdat ze úw onderwerp interessant vinden?’ 
‘Dat is eigenlijk een vraag die je aan anderen zou 
moeten stellen, maar ik moet bekennen dat ik veel 
uitgenodigd wordt en er veel mensen naar mij toe 
komen. Ik blijf ervan overtuigd dat alle wetenschap 
wederkerig is: van alle mensen die hier komen, leer 
ik net zo goed iets. En ik heb nog steeds het idee dat 
mijn leermeesters ook iets van mij opstaken.’
 Met zowel zijn proefschrift als met zijn 
latere onderzoek kreeg Olivier Hekster verschillende 
geldbeurzen ter waardering van zijn werk. In 2003 
kreeg hij de Keetje Hodshon-prijs, een prijs voor het 
beste proefschrift van de afgelopen vijf jaar, in 2016 
was hij laureaat van de Vici-beurs voor het project 
Constraints and Tradition (onderzoek naar de rol van 
traditie in Rome van 50 v.Ch tot 565 n. Chr.) en in 
2017 verkreeg hij samen met een aantal anderen 

een zogenoemde NWO Zwaartekracht beurs voor 
Anchoring Innovation (een onderzoek naar de men-
selijke factor in het al dan niet aanslaan van innova-
tie). Daarnaast kreeg hij in 2017 een Ammodo KNAW 
Award. ‘Aan de ene kant staan dus de beurzen en 
aan de andere kant de prijzen. De Vici is een van de 
grotere NWO-beurzen (Nederlandse Organisatie 
voor wetenschappelijk Onderzoek), waarmee je 
geld tot je beschikking krijgt om specifiek onder-
zoek te doen; de Keetje Hodshon-prijs en Ammodo 
KNAW Award zijn prijzen voor onderzoek dat je al 
gedaan hebt. Prijzen zijn vooral heel erg leuk voor 
je ego, maar daar zet je meestal geen nieuw onder-
zoek mee uit.’
 Intussen is onze hoogleraar Oude 
Geschiedenis ook directeur van HLCS en Impact of 
Empire. ‘Het zijn twee hele verschillende dingen: het 
ene (HLCS) is een rol aan de RU, waarin ik het onder-
zoek voor een groot deel van de faculteit coördineer, 
en het andere (Impact of Empire) is internationaal, 
maar dichter bij mijn eigen onderzoek. Daar draai ik 
als historicus van de Oude Geschiedenis al enige tijd 
mee als voorzitter van een internationaal netwerk, 
waarin historici, archeologen, classici en rechtsge-
leerden eens per twee jaar een conferentie hebben 
en de resultaten daarvan publiceren. Bij Impact of 
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Empire staat die wederkerigheid in de wetenschap 
hoog in het vaandel; daarbij laten we jonge en ietwat 
oudere onderzoekers samenkomen. Dat is dus vooral 
een internationaal, wetenschappelijk netwerk.’

Valorisatie en de onmisbare eerstejaars
Nu gaan we even terug naar het lesgeven aan de 
RU, met in het bijzonder het doceren aan de eerste-
jaars. Wat maakt het lesgeven aan propedeusestu-
denten nou eigenlijk zo bijzonder? ‘Ik geef al sinds ik 
hier ben eerstejaarscolleges. Dat heb ik een jaar niet 
gedaan toen ik op onderzoeksverlof was in Duitsland 
en dat heb ik toen ook echt gemist. De eerstejaars-
colleges zijn echt heel erg leuk omdat, en nu moet ik 
heel zorgvuldig gaan formuleren, ze vanzelfsprekend 
enthousiast zijn over geschiedenis (anders zouden ze 
deze studie ook niet gekozen hebben). Tegelijkertijd 
weten ze nog niet precies wat een historicus zijn ís. 
Dat maakt het extra bijzonder: eerstejaars staan nog 
open voor het nadenken over wat een studie geschie-
denis betekent, maar hebben daar misschien ook nog 
wel het minste zicht op. Bijzonder voor henzelf is dat 
zij in de loop van hun studie terug kunnen kijken op 
waar ze vandaan komen. Dat is geloof ik wat ik het 
leukste vind aan de eerstejaars.’ 
 Afgelopen jaar hoorden wij alsmaar meer 
geluiden van studenten dat zij het lastig vinden de 
relevantie van geschiedenis in economisch en maat-
schappelijk opzicht te verdedigen. ‘Die economische 

valorisatie is tamelijk verschrikkelijk, maar dat zie 
je tegenwoordig wel verschuiven in de richting van 
de meer algemene valorisatie. Een belangrijk punt is 
dat het niet economisch relevant hoeft te zijn: dingen 
mogen ook gewoon gebeuren omdat veel mensen 
het interessant vinden: als er een paar honderddui-
zend mensen naar de tentoonstelling van Jheronimus 
Bosch gaan omdat ze dat mooi en interessant vinden 
en daarover gaan nadenken, heeft dat maatschap-
pelijke waarde. Bijna elk historisch onderzoek gaat 
over een tamelijk specifieke casus, met een grotere, 
achterliggende vraag. De kunst is dan ook het vinden 
van die vraag. Hier zijn we als docenten en studen-
ten het meest in geïnteresseerd.’
 We hebben het tot nu toe alleen maar over 
werk gehad, maar wat doet u in uw vrije tijd? ‘Ik lees 
in mijn vrije tijd graag fictie en ben een groot filmlief-
hebber. Ik woon in Arnhem en daar hebben ze - heel 
fijn - ook tijdens de latere uren films in de bioscoop. 
Daarnaast heb ik een paar vrienden waar ik graag 
bordspellen mee speel. Wat dat betreft zijn het wel 
de klassieke intellectuele eigenschappen, maar daar 
kan ik vrij weinig aan doen. Als ik kan ga ik ook wel 
eens naar concerten en evenzo graag naar een toneel-
voorstelling.’ Omdat afgelopen zomer Guns ‘N Roses 
in het Goffertpark optrad, vroegen we hem ook of hij 
daar te vinden zou zijn. Hierop antwoordde hij: ‘Axl 
Rose heeft naar mijn mening geen stem meer, maar 
de vroegere Guns ‘N Roses vind ik heel fijn.’

WWW.GSVEXCALIBUR.COM/HINTERNET
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DE QUIZ 
HOE GOED KEN JIJ NIJMEGEN?

Als eerstejaarsstudent maak je op een andere manier kennis met Nijmegen. Misschien kom je hier 
uit de buurt, maar het kan ook zijn dat je hier alleen nog maar met de open dag bent geweest. Hoe 
goed ken je Nijmegen eigenlijk? Tijd om je kennis te testen!

Iedereen kent de fameuze slogan van Amsterdam (IAMsterdam). Nijmegen kon in de city marketing na-
tuurlijk niet achterblijven. Wat is de slogan van Nijmegen?
 A. Nijmegen, fijn er te zijn
 B. Altijd Nijmegen
 C. Nijmegen, je zal er maar wonen

Nijmegen is in binnen- en buitenland bekend vanwege de Vierdaagse. Nijmegen is echter niet vanaf het 
begin het startpunt geweest van de Vierdaagse, deze verschilde per jaar per plaats. Vanaf welk jaar is Nij-
megen de definitieve startplaats van de Vierdaagse? 
 A. 1909
 B. 1925
 C. 1933

Er zijn zelfs liedjes geschreven over Nijmegen. Wie zong er over het Kronenburgerpark? 
 A. Frank Boeijen 
 B. Jeroen van der Boom 
 C. André Hazes 

Nijmegen is een studentenstad, maar hoeveel studenten wonen er nou precies in Nijmegen? Van de ruim 
168.000 inwoners is het percentage studenten…
 A. 16,70%
 B. 16,51%
 C. 11,74%

Hoewel Nijmegen boven de rivieren ligt, wordt er desondanks fanatiek carnaval gevierd. Wat is de naam 
van Nijmegen tijdens carnaval?
 A. Vlearmoesdorp 
 B. Knotsenburg
 C. ’t Asschedorp

Door Sanne Dijskterhuis

De uitslag vind je op bladzijde 11!
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De tip 5
Voor de kamerzoekende student
Door Linda den Bol

Het zoeken naar een kamer is voor de meeste 
(aankomende) studenten zeker geen makke-
lijke opdracht. Wachtlijsten, hospiteeravonden 
en een wirwar aan informatie leiden tot een 
groot onoverzichtelijk web aan mogelijkheden. 
Speciaal voor jullie zijn hier de vijf meest voor-
komende bestemmingen, waar eerstejaars in 
Nijmegen een kamer vinden, op een rijtje gezet! 

SSH& Vossenveld
Voor wat orde in de chaos is er voor Nijmeegse stu-
denten gelukkig de SSH&. De Stichting Studenten 
Huisvesting Nijmegen en Arnhem biedt kamers aan, 
speciaal voor studenten van de Radboud Universiteit 
en de HAN. Ook aan de eerstejaars wordt gedacht: zo 
zijn er complexen uitsluitend bedoeld voor eerste-
jaars en daar is Vossenveld er één van. Dit complex 
heeft voornamelijk een instroom van eerstejaars en 
internationale studenten. In Vossenveld heb je een 
eigen douche, maar deel je toilet en keuken met je 
ganggenoten. Andere voordelen van Vossenveld zijn 
de huurprijs, die aan de lage kant is voor een kamer, 
en dat je er relatief makkelijk een kamer kan krijgen. 
Wat nogal nadelig is, is de locatie. Aan de rand van 
Nijmegen in de wijk Hatert zit je met de fiets twintig 
minuten van de stad af en vijftien minuten van de 
universiteit. 

Vastgoedbedrijven
SSH& is dan wel de grootste, maar zeker niet de enige 
verhuurder van kamers in Nijmegen. Zo heb je onder 
andere KSB Vastgoedbeheer en Wibeco Vastgoed. 
Op dit soort sites betaal je net als bij de SSH& een 
inschrijfbedrag om op kamers te kunnen reageren 
en degene die het langste ingeschreven staat, krijgt 
de kamer toegewezen. Het voordeel hier is dat er 
minder mensen ingeschreven staan, waardoor je 
meer kans maakt.

SSH& Hoogeveldt
Hoogeveldt is veruit het meest beruchte complex van 
SSH& en met haar 1013 kamers ook meteen de groot-
ste. Het complex ligt naast Station Heyendaal; als je 
met bus 10 naar de universiteit hopt is het bakstenen 
gebouw niet te missen. Dit verraadt al dat Hoogeveldt 
pal naast de universiteit ligt en dus de ideale locatie is 
voor mensen die niet zo van het vroege opstaan zijn! 
Het centrum is hooguit tien minuten fietsen en daar-
voor hoef je alleen maar een lange weg te volgen, dat 
moet lukken toch? Door haar grootte lijkt Hoogeveldt 
een dorp op zich en dat idee wordt versterkt door 
een eigen café en supermarkt die zich op het terrein 
bevinden. Nu hoef je nooit meer ver te lopen voor 
die laatste boodschappen. Nu even naar binnen. 
Zowel de keuken als douches en toiletten deel je 
met je ganggenoten. Verder is Hoogeveldt berucht 
om haar gangfeesten en werd het door A.F.Th. van 
der Heijden ooit ‘het ghetto van de lerende kaste’ 
genoemd. De kans is groot dat je hier de tijd van je 
leven gaat hebben, net zoals veel studenten voor je, 
waaronder dr. Nathalie de Haan (Oudheid). 

SSH& Galgenveld 
Ook Galgenveld is een complex dat kamers ver-
huurt aan eerstejaars. Als we de reacties moeten 
geloven is deze de populairste van de drie. Op een 
kamer in Hoogeveldt wordt gemiddeld twintig keer 
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UITSLAG quiz

hOE GOED KEN JIJ NIJMEGEN?

gereageerd, terwijl dat getal bij Galgenveld kan 
oplopen tot ver over de honderd. Het complex ligt 
in de gelijknamige wijk op steenworp afstand van 
de universiteit en om de hoek is al een supermarkt 
te vinden. Iedere kamer heeft zijn eigen douche en 
toilet waardoor je alleen maar de keuken hoeft te 
delen met je ganggenoten. 

Particuliere studentenhuizen
Natuurlijk kun je het ook over een andere boeg 
gooien en op zoek gaan naar een kamer op de vele 
Facebookpagina’s die hiervoor zijn aangemaakt. Zo 

kan je lid worden van pagina’s als ‘Kamer Nijmegen’, 
‘Kamersite, voor het gratis posten en reageren 
op kamers in NIJMEGEN!’ en ‘Kamer te huur in 
Nijmegen.’ Hier worden de kamers gepost die vrij-
komen in studentenhuizen of in SSH&-complexen 
waarin de bewoners hun eigen nieuwe medebe-
woners mogen kiezen. Als je iets ziet wat je bevalt, 
laat je een berichtje achter en kan je uitgenodigd 
worden voor de kijkavond. Zet je mooiste glimlach 
op en wie weet sleep jij die kamer wel binnen! Een 
bijkomend pluspunt is dat je meteen nieuwe vrien-
den hebt gemaakt als het goed klikt met je huisge-
noten. Ook worden hier tijdelijke kamers geplaatst 
van studenten die een periode naar het buitenland 
gaan voor studie of stage. Dus als je nog niet hele-
maal zeker bent of op kamers gaan iets voor jou is, 
kun je het op deze manier proberen. 

Een paar laatste tips
Ook al wil je nog niet op kamers, schrijf je al wel 
alvast ergens in. Vooral de SSH& is aan te raden. 
Hierdoor bouw je immers wachttijd op en kom je 
makkelijker aan een kamer als je de stap wel wilt 
gaan zetten. Zoek daarnaast een kamer die past bij 
je persoonlijkheid. Als je van feestjes en gezelligheid 
houdt, is een huis met huisgenoten zeker iets voor 
jou. Als je meer op jezelf bent kun je beter op zoek 
gaan naar een losse kamer in een complex.

Vraag 1: A-0, B-2, C-1  Vraag 2: A-1, B-2, C-0  Vraag 3: A-2, B-1, C-0  Vraag 4: A-0, B-1, C-2  Vraag 5: A-0, B-2, C-1

0-3 punten 

Oei, deze score is nog niet al te 
best. Maar, niet getreurd, er is 
nog tijd genoeg om te leren over 
de leukste studentenstad die er is!

4-7 punten 

Deze score is erg stabiel! Jij bent 
al op de hoogte van een aantal 
belangrijke weetjes. Maar voor 
leren ben je nooit te oud, hier 
kunnen dan ook zeker nog wat 
leuke weetjes bij! 

Quiz gemist? Zie bladzijde 9!

8-10 punten 

Wauw dit is een topscore! Jij kent 
Nijmegen op en top en bent er hele-
maal klaar voor om in Nijmegen 
te beginnen! Misschien kun je nog 
een aantal wist-je-datjes vertellen 
aan je medestudenten! 



                                                                     H I n T r o  2 0 1 7

Ongeveer 65 jaar na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog reed een tank naar het Nijmeegse 
Valkhofpark. Dit keer geen geallieerde of Duitse 
tank, maar een Russische KV-1 tank. En niemand 
die het opmerkte. Hoe zit dat?
 Laten we eerlijk zijn: het ging om een model-
tank, die veilig was opgeborgen in de rugzak van 
Martijn Hermsen. Hij weet veel over de oorlog, zo 
ook dat in het Valkhofpark een Duitse mitrailleurs-
bunker uit de Tweede Wereldoorlog staat. Deze 
bunker was samen met twee andere bunkers aan-
gelegd om de geallieerde opmars te stuiten. De twee 
andere bunkers werden gesloopt, deze werd echter 
toegedekt en vervolgens vergeten - maar niet door 
iedereen. 
 Over de bunker was weinig bekend. Om 
binnen een kijkje te nemen bood de modeltank uit-
komst: Martijn en zijn maatje Frank Egberts hadden 
het plan opgevat om een modeltank, inclusief camera 
op de koepel, via een van de schietgaten naar binnen 
te takelen. Martijn verantwoordt de keuze voor de 
Russische KV-1 tank: ‘We zijn met die KV-1 naar 
binnen gegaan omdat die geüpgraded en dus sterker 
is. Ook is de loop korter waardoor je de tank beter 
naar binnen kunt laten zakken. Door de camera op de 
koepel te bevestigen kon de camera gedraaid worden.’ 
De mannen bevestigden een touw aan de tank en zo 
belandde de tank veilig in de bunker. De camerabee-
lden werden doorgestuurd naar een laptop waarop 
de binnenkant van de bunker verscheen. Ze besloten 
de beelden thuis te gaan bekijken. 
 Thuis bleek dat ze amper beeld hadden. Ze 
besloten het nog een keer te proberen. Zo geschiedde 
en dit keer leverde het een minutenlange video op 
waardoor ze een beeld kregen van de indeling van 
de bunker. Nu kon het plannen bedenken echt begin-
nen! Gewapend met hun ideeën stapten ze vervol-
gens naar de gemeente Nijmegen. Daar vonden ze 
het maar een sterk verhaal: ‘Een bunker? Waar dan?’ 
Uiteindelijk zijn de ambtenaren gaan kijken en bleek 
dat de heren gelijk hadden. Vervolgens kwam de 
bureaucratische papierwinkel op gang. Dat verliep 
traag omdat het Valkhofpark deel uitmaakt van het 
beschermd stadsgezicht Benedenstad en omdat de 

ondergrond een Archeologisch Rijksmonument is. 
Desondanks besloot de gemeente dat de bunker in 
2014 een dag open kon, om een kijkje te nemen. 
Vertegenwoordigers van de gemeente haalden van 
alles uit de bunker, zoals zand, scherven en munitie, 
voor een nadere analyse. De bunker ging vervol-
gens weer dicht totdat in 2015 alle vergunningen 
voor de permanente openstelling gereed waren. 
De stad zorgde voor een nieuwe trap en deur en de 
nieuw opgerichte Stichting Valkhofbunker dook in 
de geschiedenis van de bunker. Dit historisch onder-
zoek werd later vertaald naar de tekst op de fraaie 
informatiepanelen in de bunker.
 Sinds september 2016 is de bunker toegan-
kelijk voor het publiek. Twee weekenden per maand 
staan vrijwilligers klaar voor bezoekers. Voor meer 
informatie zie: www.valkhofbunker.nl. Lijkt het jou 
ook leuk om zo nu en dan als vrijwilliger bij de bunker 
werkzaam te zijn? Laat het ons weten via info@valk-
hofbunker.nl. Interesse in het verleden is voldoende 
ammunitie om een leuke vrijwilliger te worden, maar 
ook als je alleen een keer wilt kijken, ben je meer dan 
welkom! Sinds kort hoeft dat niet meer via een schiet-
gat, de nieuwe deur werkt uitstekend. 

Door Robin Hoeks en Christoph van den Belt namens Stichting Valkhofbunker

Ook de duitsers koesterden het valkhofpark
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budgetbierfijnproevers
vijf pauperbiertjes op een rij
Door Mark Barrois

Met frisse tegenzin begin ik aan het schrijven van 
dit artikel. Een tijd terug, tijdens een brainstorm-
sessie over geestige HInTro-artikelen, bedach-
ten mijn partner-in-crime en ik dat het voor aan-
komende geschiedenisstudenten handig zou 
kunnen zijn om bij aanvang van je studie te weten 
welke budgetbieren het best en het slechtst zijn.
 Wij, de budgetbierfijnproevers, zouden, zo 
was ons plan, een aantal verschillende halve liter 
blikken achterover tikken en ieder biertje van een 
geforceerd grappige beoordeling voorzien. Dan 
zouden jullie in de toekomst weten wat wel – en 
vooral ook wat niet – het aanschaffen waard is.
 ‘Leuk’, dacht ik. ‘Een avondje zuipen voor 
het goede doel. Dat is toch wat iedere student wil.’
 U merkt het al aan mijn werkwoordvervoe-
gingen: de praktijk pakt helaas anders uit. Mijn com-
pagnon viert momenteel vakantie in Normandië en 
is in geen velden of wegen te bekennen. Ik daaren-
tegen moet morgen gewoon weer naar mijn stage en 
ik wil daar liever niet met koppijn, een droge bek en 
een misselijk gevoel zitten. 
 Maar goed, ik wil de kersverse HInT-
hoofdredacteur natuurlijk ook niet teleurstellen en 
die biertjes drinken zichzelf niet, dus ik trek, zoals 
aangegeven, met enige tegenzin het eerste blik bud-
getbier open. Het is het welbekende Pitt-bier van de 
Jumbo. 
 Waar ben ik aan begonnen? Het blik ziet 
er afschuwelijk uit, het bier stinkt naar metaal (niet 
heel verrassend natuurlijk) en de smaak is, zelfs voor 
budgetbiertjes, niet best. Ik slaak een diepe zucht, 
vervloek mijn compagnon nogmaals en neem nog ’n 
slok – voor de zekerheid. Neen, neen, neen, al mijn 
zintuigen worden doodongelukkig van dit wanpro-
duct. Deze troep moet, wat mij betreft, zo snel moge-
lijk uit de schappen verdwijnen.
 Ik neem het tweede biertje ter hand: 
Brouwers, van de Albert Heijn. Ik weet nog goed dat 
de Albert Heijn vroeger Albert Heijn Pilsener ver-
kocht. U weet wel, die roodachtig-witte blikken met 

die gouden draak (of iets dergelijks) erop geschilderd 
- in een wanhopige poging het blik toch nog enige 
elan te geven. Kansloze onderneming natuurlijk. 
 Wat dat betreft ziet het blik Brouwers (zeker 
in vergelijking met de overige treurige blikken op 
mijn bureau) er een stuk frisser, creatiever en vrien-
delijker uit. En verdomd, het biertje heeft weliswaar 
een sterk hoparoma, maar smaakt toch nog fris. Dat 
komt door het dryhopping, een extra stap in het 
brouwersproces, lees ik op de achterkant van het 
blik. Cool. Afgezien van het feit dat ik als een eenzame 
alcoholjunk in m’n eentje op een muf ruikende kamer 
budgetbier aan het drinken ben, zou dit nog best een 
prima avond kunnen worden, besef ik. Hoe dan ook, 
Brouwers bier is prima aan te raden, liefjes.
 In mijn studiejaar zat trouwens ook iemand 
die Brouwers heette. Hoe zou het met hem zijn, vraag 
ik me af terwijl ik het volgende biertje opentrek. 
Het is de klassieker, de koning van het karige pils, 
Schultenbraü van de Aldi. 
 Het gouden blik met ’t groene logo ziet er 
zó verpauperd uit dat het ergens enigszins komisch 
en geestig is. Eigenlijk hoef ik dit bier niet eens te 
proeven. Schultenbraü is mijn meest vertrouwde 
biertje en ik zou bij god niet willen weten hoeveel 
liters ik van dat goudgele spul al achter mijn kiezen 
heb. Goede herinneringen komen boven drijven, ik 
kan niet anders dan van oor tot oor grijnzen en neem 
een paar flinke slokken van het spul. Ach, je drinkt 
het niet voor je plezier, maar de (na)smaak is goed 
te doen. Is het kwaliteit of is het ’n nostalgisch gevoel 
naar lang vervlogen tijden? Sluit het een het ander 
uit? Wat wil ik met m’n leven? Hoe heeft het in gods-
naam zo ver kunnen komen dat ik hier zit? Had ik wel 
geschiedenis moeten gaan studeren? 
 Terwijl ik over dergelijke vragen aan het 
mijmeren ben, besef ik me dat ik net iets te licht heb 
gegeten om deze bierproeverij op dit tempo door te 
zetten, dus ik mik nog even wat left-overs van gister 
in de magnetron (bami), waarna ik mijn wonderlijke 
reis door de wereld van het budgetbier vervolg. Het 
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studentenleven gaat niet altijd over rozen.
 Mijn voorlaatste biertje komt weliswaar van 
de COOP, maar is ook bij de Albert Heijn te koop, 
meen ik. Het is een fijn biertje, waar ik met veel 
plezier aan terugdenk: de Klok. Ik dronk dit biertje 
een jaar of vier geleden voor het eerst – op Elizes 
kamer aan de Sint Annastraat (die grote weg naar 
het centrum). We hadden een rondje hardgelopen 
en gingen daarna, met onze vermoeide spieren en 
bezwete voorhoofdjes, lekker aan de toog. Elize 
maakte veel Klok-grapjes toen, waar ik destijds erg 
hard om moest lachen. ‘Hoe laat is het op de klok?’ 
En dan een adje trekken. Na dit soort domme grapjes 
klokten we het bier op, en als het blikje leeg was, 
waren we ‘uitgeklokt’. Geen idee waarom ik dat des-
tijds amusant vond. Maar goed, mijn oordeel over 
het biertje – daarom lezen jullie dit hemeltergende 
artikel immers – is positief: dankzij de ietwat zoetige 
smaak is het bier prima weg te tikken. Sterker nog: 
ik denk dat ik er nog wel een of twee op zou kunnen. 

 Die gedachte doet me schrikken – behoefte 
aan nog meer bier? Neen, neen, neen, dadelijk beland 
ik nog met een totaal bezopen kop in de NEXT [een 
club in Leiden, red.]! Ik moest maar eens gaan slapen, 
want de klok (haha, get it?!) heeft zeker niet stilge-
staan. Op dat moment schrik ik op van wat gebonk 
op mijn kamerdeur. Een huisgenootje vraagt me of 
ik beneden nog even kom zuipen. Ik kijk vertwijfeld 
van mijn huisgenootje naar mijn horloge en naar het 
laatste biertje: Finkbraü van de Lidl. 
 Ik haal mijn schouders op en, met het blik 
Finkbraü in mijn hand geklemd, zwalk ik achter mijn 
huisgenootje richting onze woonkamer. Ik plof op de 
bank neer, trek het blik open, neem een paar slokken, 
voer nog een (soort van) gesprek over het leven, en 
flikker het blik Finkbraü in de prullenbak. Niet per 
se superslecht bier, maar ik heb mijn buik ondertus-
sen wel vol van al dat pauperbier. Dankbaar vang ik 
het flesje Hertog Jan dat mijn huisgenootje me toe-
werpt. ‘Beter, hè?’, zegt ze. 

Bent u halverwege dit ietwat zwartgallige artikel 
gestopt met lezen, maar bent u wel benieuwd naar de 
uitslag? Werp dan snel een blik (haha) op de ranking 
beneden. Let wel, persoonlijke voorkeuren kunnen 
verschillen. En oh, ook belangrijk: alle halve literblik-
ken kosten (minder dan) 50 cent per blik (als ze in 
de aanbieding zijn).

1. Schultenbraü 

2. Klok

3. Brouwers

4. Finkbraü 

5. Pitt
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EEN STUDENT IN HET WILD
 Stagiair Comité Open Monumentendag Nijmegen 

Door Elmar van de Ree

Voor de rubriek historicus in het wild ben ik 
gevraagd jullie, de gewaardeerde HInT-lezers, het 
een en ander te vertellen over mijn bachelorstage 
bij het Comité Open Monumentendag Nijmegen. 
Dit comité is onderdeel van de gemeente 
Nijmegen. 
 Net als andere overheidslagen biedt de 
gemeente Nijmegen stages aan voor studenten die 
wel eens iets anders willen dan van hoorcollege naar 
werkcollege naar hoorcollege sjokken. Om deze reden 
heb ik dan ook gekozen om één van mijn minoren 
in te vullen met een stage. Na jaren in de academi-
sche sferen vertoeft te hebben, aangevuld met prak-
tijkervaring via de Publieksgeschiedeniscommissie, 
leek het me interessant intensiever aan de praktijk 
te ruiken. En interessant is het!
 De cultuurhistorische afdeling van de 
gemeente Nijmegen bestaat uit een aantal werk-
nemers, die samen (elk met specifieke taken) zorg 
dragen voor alles wat onder cultuurhistorie valt. 
Denk hierbij aan erfgoedbeheer, het organiseren 
van evenementen als 024Geschiedenis en de Open 
Monumentendag, maar ook aan het al dan niet toe-
stemming verlenen tot plaatsing van een nieuw 
kunstwerk of herdenkingsmonument. 
 Al snel leerde ik de mores: Wanneer je koffie 
haalt, haal je voor iedereen. En als je je wachtwoord 
vergeten bent, wat nogal eens voorkomt omdat je 
deze elke maand moet veranderen, bel je de ICT-
service desk. In wezen niet heel verschillend van de 
universiteit in het algemeen en het MMS in het bij-
zonder dus.
 Ik loop circa twintig uur per week stage, in 
de periode van afgelopen april tot aan eind septem-
ber aanstaande. Het fijne van deze stage is dat ik 
heel concreet toewerk naar een eindproject: de Open 
Monumentendagen in Nijmegen, op 9 en 10 septem-
ber 2017. Ook heb ik, binnen het gestelde takenpak-
ket, veel vrijheid om de stage zelf in te vullen. Zo was 
één van de taken ‘organiseer een activiteit tijdens de 

Open Monumentendag’; dat laat veel vrijheid voor de 
eigen invulling!
 Daarnaast is het natuurlijk altijd goed om 
nieuwe dingen te leren die bij de studie niet aan bod 
komen, zoals het opstellen, afnemen en verwerken 
van twee enquêtes. Één onder het publiek en één 
onder de monumentenhouders.
 Ook het vele informele contact met monu-
mentenhouders, comitéleden en medewerkers van 
de gemeente ervaar ik als een grote toevoeging. Zo 
heb ik er bijvoorbeeld voor gezorgd dat dit jaar de 
proeftuin van de Radboud Universiteit, bestaande uit 
een kassencomplex, wortellab en een aantal proef-
velden, opengaat in verband met het thema boeren, 
burgers en buitenlui. Het was enthousiasmerend om 
te merken dat de beheerder het leuk vond voor de 
Open Monumentendag gevraagd te worden!
 Een groot voordeel van deze stage is ten 
slotte dat ik cultuurhistorisch Nijmegen inmiddels op 
mijn duimpje ken. Zo ken ik nu een groot deel van de 
monumenten van Nijmegen, hun ontstaansgeschie-
denis en andere wetenswaardigheden. Deze monu-
menten moest ik namelijk beschrijven op de website 
van de Open Monumentendag, wat veel interessante 
en nieuwe kennis opleverde! Kennen jullie bijvoor-
beeld het verhaal van de Duitse Hauptsturmführer 
Karl-Heinz Euling en de Valkhofbunker? Zoek maar 
eens op! En zo zijn er nog tientallen interessante, 
spannende verhalen rond de Nijmeegse bekende en 
onbekende monumenten. 
 Kortom, de vaardigheden die je bij de studie 
geschiedenis leert, kun je zeker ook buiten het aca-
demische milieu inzetten. Grijp dus vooral de kans 
om in je bachelor stage te lopen en doe en zie eens 
wat anders! 



                                                                     H I n T r o  2 0 1 7

HET KANDIDAATSBESTUUR STELT ZICH VOOR
GSV BESTUUR 2017-2018 
Naam: Savannah Mellendijk 
Functie: Voorzitter 
Introductie: Ik ben Savannah en ben 21 jaar oud. 
Als voorzitter ben ik een aanspreekpunt voor 
leden binnen de vereniging en representeer ik het 
bestuur naar buiten toe. Aankomend jaar zit ik in het 
derde bachelorjaar van de opleiding Geschiedenis. 
Geschiedenis is altijd al mijn passie geweest. Ik ben 
met name geïnteresseerd in de politieke geschie-
denis van de vroegmoderne tijd. In de weekenden 
ruil ik Nijmegen af en toe nog in voor het pittoreske, 
Achterhoekse platteland. Thuis zijn we dol op dieren: 
honden, katten en paarden. Tussen het drukke stu-
dentenleven door probeer ik af en toe nog paard te 
rijden. In de zomer ben ik geregeld op festivals te 
vinden, van de Zwarte Cross tot Pinkpop. Verder ben 
ik altijd in voor een avondje stappen, een gezellige 
babbel en ABBA-muziek!

Naam: Jelle de Vries
Functie: Secretaris
Introductie: Mijn naam is Jelle en ik ben 20 jaar 
oud. Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de 
notulen van Algemene Leden- en bestuursvergade-
ringen, de correspondentie van de vereniging, de 
boekverkoop en de algemene ledenadministratie. Als 
geschiedenisstudent ligt mijn interesse voornamelijk 
bij de oudheid en de middeleeuwen, de mooiste peri-
odes die er zijn! Naast mijn studie en de GSV heb ik 
vele andere interesses. Ik voetbal zo veel mogelijk, in 
de zaal of op het veld, en ik pak in de zomermaanden 
graag een aantal festivals mee. Ik ben daarom uiter-
aard een groot muziekliefhebber. Qua genres ben ik 
van alle markten thuis. Ook ben ik niet vies van een 
avondje stappen in Nijmegen of ga ik graag de kroeg 
in met vrienden. Door het jaar heen zullen jullie mij 
dus geregeld in de stad treffen! 

Naam: Luc Schellekens 
Functie: Penningmeester 
Introductie: Mijn naam is Luc en ben 25 jaar jong. 
Als penningmeester is het mijn taak om de financiën 
van de vereniging in de gaten. Aan mijn leeftijd is te 
zien dat ik al een tijdje studeer en de Nestor van het 
bestuur genoemd mag worden. Vergis je echter niet, 
ik ben nog erg jeugdig en fris van geest! Mijn inte-
resse in de geschiedenis ligt voornamelijk bij de poli-
tieke geschiedenis, liefst negentiende eeuw. Naast 
mijn studie houd ik me graag bezig met de randzaken 
van het studentenleven, zoals stappen en met vrien-
den zitten. Ook ben ik een vaste kijker van alle sport-
zenders, waar ik graag over meepraat. Verder ben 
ik een actieve voetballer bij sv Blitzsieg, een groep 
kelderklassers met een geschiedenisachtergrond. Ik 
wens jullie allemaal een leuke intro en hoop jullie nog 
eens te zien op onze verenigingskamer.

Naam: Job Verwaaij
Functie: Algemeen Bestuurslid Interne Betrekkingen
Introductie: Dit jaar ben ik in het bijzonder verant-
woordelijk voor de jaarplanning en draag ik zorg 
voor de commissiehuishouding. Hoewel de GSV een 
heel aantal verschillende commissies heeft, houd ik 
mijzelf ook nog bezig met zaken buiten de GSV. Zo 
ben ik ook actief in de medezeggenschap. Dit jaar zal 
ik daarom naast het GSV-bestuur ook zitting nemen 
in de opleidingscommissie. Mijn interesses in de 
geschiedenis liggen vooral bij de Romeinse tijd en 
de middeleeuwen. Dit jaar hoop ik een leuk en leer-
zaam jaar tegemoet te gaan. Ik hoop veel nieuwe 
leden te mogen begroeten in commissies, op acti-
viteiten, op borrels voor een biertje of iets fris en in 
de GSV-kamer in het Erasmusgebouw voor een kopje 
koffie of thee.
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Naam: Sem van Helden
Functie: Algemeen Bestuurslid Externe Betrekkingen
Introductie: Hallo introgangers! Mijn naam is Sem 
en ik ben 21 zomers jong. Als Algemeen Bestuurslid 
Externe Betrekkingen zal ik komend jaar vooral 
verantwoordelijk zijn voor de reizen. Ik kan niet 
wachten om jullie mee te nemen naar prachtige en 
bijzonder leuke locaties. Naast mijn studie en de GSV 
ben ik in mijn vrije tijd in regelmaat bij concerten en 
festivals te vinden. Met een muzieksmaak variërend 
van extreem fout tot classic rock of metal hoef ik me 
op dat gebied doorgaans niet te vervelen. Als van-
zelfsprekend struin ik dan ook graag platenmark-
ten af om met een lege portemonnee terug te komen. 
Verder reis ik natuurlijk graag, zowel cultuursnuiven 
in de stad als sportieve wandelingen in de bergen 
vind ik fantastisch. Ten slotte ben ik altijd in voor 
lekker eten en wat gezelligheid, zoals een avondje 
stappen, maar ook film- of spelavonden bij iemand 
thuis! Tot snel!

Naam: Max Middelman
Functie: Algemeen Bestuurslid Media
Introductie: Als Algemeen Bestuurslid Media ben 
ik natuurlijk verantwoordelijk voor het beheer van 
de mediakanalen van de GSV. Daarnaast draag ik als 
algemeen bestuurslid ook zorg voor verscheidene 
algemene bestuurszaken. Wanneer ik niet met onze 
vereniging of de studie bezig ben, sport ik veel. Ik ga 
graag hardlopen, wielrennen of af en toe een potje 
voetbal spelen, maar het liefst sta ik op het rugby-
veld. Omdat inspanning beloond moet worden ben 
ik met enige regelmaat in de kroeg te vinden. Op de 
rustigere momenten van de dag wil ik nog wel eens 
de computer of de PlayStation aanzetten om een spel-
letje te spelen. Ik hoop iedereen volgend jaar beter te 
leren kennen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!

Savannah Jelle Luc

Job Sem Max
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Concertcommissie
De Concertcommissie organiseert werkacties voor de 
vereniging op verschillende concerten en festivals. 
In ruil voor diensten krijg je als vrijwilliger gratis 
toegang tot het festival, een gratis crew-shirt en eten 
en drinken! Behalve genieten van de muziek is het 
bovendien ook nog eens super gezellig! Taken zijn bij-
voorbeeld het zoeken vrijwilligers en het leggen van 
contact met de festivalorganisaties. Daarnaast zijn er 
ook praktische werkzaamheden als het bijhouden 
van de financiën en het maken van werkroosters. Bij 
elk festival kun je dus een andere taak op je nemen 
om zoveel mogelijk ervaring op te doen! Wil je lid 
worden van deze leerzame commissie of gewoon op 
de hoogte blijven van de concerten en festivals waar 
je mee naartoe kan? Mail dan naar: concertcommis-
siegsv@gmail.com.

Congrescommissie
Eens per jaar organiseert de Congrescommissie voor 
heel Nederland een congres omtrent een historisch 
relevant thema. Op deze dag spreken academici van 
verschillende universiteiten die vertrouwd zijn met 
het thema. Als commissielid werk je met een hecht 
groepje naar dit congres toe. Hierbij worden begro-
tingen opgesteld voor subsidies, sprekers gemaild 
en wordt publiciteit gemaakt. Tijdens het commis-
siewerk ontwikkel je als bij geen andere commissie 
jouw formeel-communicatieve en organisatorische 
vaardigheden. Daarnaast krijg je inzicht in de aca-
demische wereld en doe je vruchtbare contacten op. 
Niet te vergeten: het staat verschrikkelijk goed op je 
cv! Zou jij dolgraag bij willen dragen aan het meest 
spraakmakende en breedst-georiënteerde evene-
ment van de GSV? Stuur dan nu een sollicitatiebrief 
naar gsvcongres2016@gmail.com.

Eerstejaarscommissie
Zoals de naam al verraadt, is deze commissie speciaal 
in het leven geroepen voor de aankomende eerste-
jaars. De Eerstejaarscommissie organiseert feestjes 
en activiteiten (denk aan barbecues, kinderfeestjes, 
bingoavonden e.d.) speciaal voor jou en jouw jaarge-
noten; samen wordt er veel gelachen, gezongen en 

cake versierd. Commissieleden moeten vooral brain-
stormen en hun vrienden naar de feestjes lokken (!), 
verder wordt er genotuleerd en moeten de uitgaven 
worden bijgehouden, waarnaast een beetje PR ook 
nooit weg is. Door het laagdrempelige karakter is de 
commissie geschikt voor mensen zonder veel erva-
ring en blijft er veel tijd over voor sport, hobby’s, 
Netflix, uitgaan, slaap en je propedeuse. Lid worden? 
Neem dan contact op met Paul Coenen of stuur een 
mail naar eerstejaarsgsv@outlook.com.

Feestcommissie
Naast het harde studeren is je studententijd ook 
de ideale tijd voor gezelligheid. Hoe kan dat nou 
beter dan met een feestje met je studiegenoten?! De 
Feestcommissie organiseert feesten voor geschie-
denisstudenten zoals een openingsfeest, een eind-
feest en als hoogtepunt van het jaar het Kerstgala. 
Naast deze feesten organiseer je ook feesten zoals 
Introglorious, Avondrood en het Lentegala samen 
met andere studieverenigingen. Lijkt je dit leuk? Wil 
jij graag leren feesten, gala’s organiseren, samenwer-
ken met anderen om het ideale feestje op touw te 
zetten? Ben je bovendien enthousiast om iets naast 
je studie te doen? Dan kun je je aanmelden via feest-
commissiegsv@gmail.com en wie weet organiseer jij 
volgend jaar wel verschillende leuke feesten.

Onderwijscommissie
De Onderwijscommissie houdt zich bezig met aller-
lei taken en activiteiten: van trainingen tot voorlich-
tingen. De commissie organiseert colleges die stu-
denten op weg helpen met presenteren, schrijven 
of zelfs timemanagement. Daarnaast houdt de com-
missie verschillende Carrièrecafés waarin een oud-
geschiedenisstudent vertelt over zijn of haar huidige 
carrière. Ons kroonjuweel is echter het houden van 
de belangrijke jaarraden, waar eerste- en tweede-
jaarsstudenten kritiek kunnen leveren op de cur-
sussen en docenten. Verder doen we nog véél meer 
en daar hebben we jouw hulp bij nodig! Wil jij ons 
helpen met dit diverse takenpakket? Stuur dan een 
mailtje naar onderwijscommissiegsv@gmail.com.

COMMISSIES DER GSV EXCALIBUR 
  Deel 2                                   
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www.gsvexcalibur.com
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sex, drugs and rock ‘n’ roll
in the dutch golden age
In deze editie van de HInTro worden twee exemplaren van het boek Sex, Drugs and Rock ‘n’ Roll in the Dutch 
Golden Age van Benjamin B. Roberts verloot onder degenen die de onderstaande puzzel correct ingevuld 
insturen. Het boek gaat over een generatie van jonge, rijke mannen die veel meer geld hadden voor kleding, 
muziek en vermaak dan de generaties voor hen. Gaat het wel goed als deze jongeren zo veel vrije tijd en 
geld hebben? Ben je enthousiast geworden van deze cryptische beschrijving en wil je het boek zelf graag 
winnen? Vul de puzzel in en stuur daarvan uiterlijk donderdag 7 september een foto met je naam erbij naar 
hintredactie@gmail.com of gooi de puzzel in de brievenbus op de GSV-kamer!

Door Rowan Fleuren

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is 
uitgesloten van deelname. De prijswinnaars zullen bekend worden gemaakt op vrijdag 8 september. Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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DE DRAAIDEUR
VAN HET ERASMUSGEBOUW

 Recensie 

Door Willem Tielen

De deur is een hele oude vinding. Behalve dat 
het een beweegbare constructie is die gebruikt 
wordt om ruimtes van elkaar af te schermen, 
dient deze grandioze uitvinding ook als toegangs-
punt tot aan elkaar grenzende ruimtes. De eerste 
sporen van het gebruik van de deur vinden we in 
Egyptische tombes, waar ze afgebeeld worden als 
enkele of als dubbele deuren; ieder van één stuk 
hout, zonder bevestiging in de muur. De deur had 
in deze periode ook een sterk mystieke functie, 
omdat er geloofd werd dat ze een letterlijke 
toegang waren tot het hiernamaals. 
 De Romeinen vonden het – door bijvoor-
beeld andere klimatologische omstandigheden dan 
in Egypte – verstandig om een deur te verankeren in 
de structuur; de Romeinse architect Vitruvius (ca. 80 
- 15 v.Chr.) beschrijft voor het eerst deuren bevestigd 
in frames. We kennen wel eerdere deuren gemaakt 
uit steen – zoals deuren gedateerd 2000 v.Chr., gevon-
den in Nippur – maar de Romeinse en meer recentere 
deuren werden gemaakt uit hout, brons of koper. 
 De uitvinding van de eerste deur die met 
een machine geopend en gesloten kon worden, wordt 
toegeschreven aan de geleerde Heron van Alexandrië 
(10 - 70 n.Chr.) en de eerste deur die automatisch 
opening dankzij een soort sensor, was te vinden in 
de koninklijke bibliotheek van de Chinese keizer 
Sui Yangdi (569 - 618 n.Chr.). Ook de Koerdische 
geleerde en mechanisch constructeur Ismail Al Jazari 
(1136 - 1206 n.Chr.) wordt vaak in verband gebracht 
met innovaties op het gebied van deurmechanieken. 
Na al deze vroege ontwikkelingen en innovaties zijn 
er nog legio knappe koppen die het aloude concept 
van ‘de deur’ verbeteren of versieren. Bovendien is 
er de afgelopen eeuwen een rappe technologische 
vooruitgang zichtbaar en de sensoren van nu zijn 
niet meer zoals in de tijd van Sui Yangdi of Al Jazari. 
Ook zijn er de afgelopen eeuwen nieuwe vormen en 

materialen voor deuren geïntroduceerd, die mede 
hebben geleid tot verbeteringen in de doorstroom 
van mensen van de ene naar de andere ruimte. Al 
deze innovaties komen in een schitterende climax 
tot uiting in een fraai recent exemplaar: de draai-
deur van het Erasmusgebouw. 
 De draaideur van het Erasmusgebouw draait 
letterlijk om de toegang tot het belangrijkste bolwerk 
voor de Nijmeegse Letterenstudent. Hoewel deze 
draaideur qua materiaalgebruik niet te vergelijken 
is met de imposant versierde, bronzen deuren van 
antieke paleizen, heeft hij wel een mystieke lading: 
het is de ingang van dé toren der wetenschap van 
de Radboud Universiteit, waarvan sommigen graag 
geloven dat hij van binnen op z’n minst met ivoor 
bekleed is. Het metaalkleurige, cilindrische frame 
suggereert wellicht iets futuristisch, maar deze futu-
ristische droom spat snel uiteen door de betonnen 
teneur van de rest van het gebouw. De glazen pui van 
de begane grond helpt ook niet mee met de beleving. 
De deur steekt uit en lijkt daardoor een soort gezwel 
aan de voet van de toren. 
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 Is deze deur dan alleen maar kommer en 
kwel? Neen. Over de plaatsing is wel degelijk een 
visie zichtbaar: op het plein is er een directe zicht-
lijn met het Cultuurcafé en ook de Refter en het 
Collegezalencomplex zijn eenvoudig te onderschei-
den. Er is bovendien goed nagedacht over het aantal 
personen dat naar binnen kan en hoe snel dit gaat: 
dat is namelijk perfect. Jammerlijk is echter het 
beveiligingssysteem – dat ervoor zorgt dat niemand 
geplet wordt door het mechaniek – dat iets te con-
servatief afgesteld staat. Hierdoor gooit een haastige 
‘passagier’ vaak roet in het eten voor de rest van de 
gebruikers, wat soms leidt tot vergaande irritaties. 
 Verder moet worden opgemerkt dat de 
draaideur ook plaats biedt voor sociale contac-
ten, getuige de grote schare rokers die in weer en 
wind naast de deur staat te dampen. Dit geeft een 
extra dimensie aan de plek: er is altijd iets te zien 
en iemand om mee te kletsen. Voor sommige gebrui-
kers is dit helaas een extra reden om zo snel mogelijk 

de deur te gebruiken, wat soms strekkende gevol-
gen heeft: zoals al eerder genoemd is het beveili-
gingsmechaniek onverbiddelijk. Van de hal van het 
Erasmusgebouw worden de gezelligheidsmensen 
onder ons minder blij. Afgezien van een verloren 
student en de portier is dit vooral een plaats die men 
zo snel mogelijk weer wilt verlaten. 
 Al met al kan ik zeggen dat de draaideur 
van het Erasmusgebouw vooral een praktische toe-
passing heeft: het is een plaats om door te komen 
en voor sommigen ook een ontmoetingsplaats voor 
gelijkgestemden. Het is een plek die karakteristiek 
is voor de meer gedateerde universiteitsgebouwen 
in Nijmegen: een belofte voor de toekomst in een 
grijze realiteit. Aan de mensen die deze plek nog niet 
kennen of van deze plek houden wil ik een advies 
geven: geniet er nog even van, binnenkort verandert 
het geheel. Want zoals iedere deur, moet ook deze in 
de vaart der volkeren mee.

Pluspunten:

Futuristisch design

Doorstroom

Rokersgemeenschap

Minpunten:

Betonnen omgeving

Hal

Conservatief beveiligingsmechaniek

Rokersgemeenschap

Beoordeling: 
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parken in nijmegen
groene rijksmonumenten
Door Afra de Mars

Voor dit HInTrostukje over ‘een historisch onderwerp 
in Nijmegen’ raakte ik met een eerste vaag idee en na 
een aantal magere Wikipediapagina’s verzeild op de 
website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Preciezer gezegd, in het Rijksmonumentenregister. 
Om daar tot de ontdekking te komen dat Nijmegen 
maar liefst 256 Rijksmonumenten telt, waaronder 
het vlak bij de universiteit gelegen Park Brakkenstein 
en het bekende Kronenburgerpark. Deze twee parken 
en het Valkhofpark vormen zelf dan weer het thuis 
van andere monumentale objecten.
 Park Brakkenstein ligt op loopafstand van de 
universiteit en is de plek waar elk jaar de Intromarkt 
plaatsvindt. De kans dat je er als introkind of men-
torouder een bezoek aan brengt, is dus aanzienlijk. 
Het huidige uiterlijk van het park ontstond tijdens 
de heraanleg in het begin van de jaren dertig van 
de vorige eeuw. Dit ontwerp werd aangelegd over 
een achttiende-eeuwse basis, een zogenaamde ster-
renbosstructuur, dat nog steeds zichtbaar is. Een 
sterrenbos is een bos met paden die zo aangelegd 
zijn dat ze vanuit een middelpunt een ster vormen 
(zoek in Google Afbeeldingen op ‘sterrenbos kaart’ 
voor een aantal voorbeelden). Of het SSH&-complex 
Sterrenbosch hiernaar vernoemd is, kon ik niet ach-
terhalen, maar het lijkt er wel verdacht veel op. 
Binnen de gemeente Nijmegen is Park Brakkenstein 
overigens een zeldzaamheid: het is het enige land-
goed van aanzienlijke grootte dat behoorlijk goed 
bewaard is gebleven. In het park bevinden zich ook 
nog een monumentaal tuinmanshuisje en koetshuis.
 Het Kronenburgerpark werd, net als Park 
Brakkenstein, als park opgenomen in het monumen-
tenregister. Wie de ‘waardering’ van de plaats leest 
in dat register, valt op dat de oude vestingwerken 
vaak genoemd worden. En dan te bedenken dat voor 
een van de (negentiende-eeuwse) plannen voor de 
uitbreiding van de stad die muren gesloopt hadden 
moeten worden, aangezien die hun functie verlo-
ren hadden! Er werd echter een ander plan goed-
gekeurd waarin het park buiten de oude ommuring 

werd aangelegd en de oude Kruittoren werd geres-
taureerd. Deze toren uit 1425/26 is eveneens een 
monument. Ook het negentiende-eeuws standbeeld 
van een leeuw, gemaakt door twee beeldhouwers 
met de achternaam Leeuw, heeft die status. Het park 
kent ook een minder fraaie geschiedenis van pros-
titutie en drugsproblematiek. Rond 2005 werd het 
park volledig opgeknapt.
 In een stukje over monumenten in Nijmeegse 
parken mag het Valkhofpark eigenlijk niet ontbre-
ken. Al is het maar vanwege het al ruim tien jaar 
durende debat over de herbouw van de Donjon die 
daar gestaan heeft. Als Nijmeegse geschiedenisstu-
dent kun je nauwelijks om dat debat heen. Deze toren 
behoorde tot de Valkhofburcht, die voor het grootste 
gedeelte werd gesloopt in de Franse Tijd. De geschie-
denis van het bouwwerk gaat echter terug tot in de 
Karolingische tijd en in de twaalfde eeuw heeft ook 
Frederik Barbarossa zich met de constructie bezig-
gehouden. Na de sloop van het kasteel bleven enkel 
de St. Nicolaaskapel en de Barbarossa-ruïne over-
eind staan. De vrijgekomen tufsteen werd gebruikt 
voor de bouw van nieuwe gebouwen, onder andere 
in Amsterdam. Naast de overgebleven kapel en ruïne 
zijn vandaag de dag ook twaalfde- en veertiende-
eeuwse muren en de heuvel met funderingsresten 
van de burcht onderdeel van het Rijksmonument.
 Frequente concertgangers vragen zich mis-
schien af waarom het bekende Goffertpark nog niet 
is genoemd. Dit park, waarvan de aanleg begon in 
de jaren dertig, heeft het (nog?) niet geschopt tot 
Rijksmonument, maar moet het doen met de status 
van gemeentelijk monument.
 Voor meer informatie over alle genoemde 
monumenten kun je terecht bij het monu-
mentenregister van de gemeente Nijmegen, 
het Rijksmonumentenregister of toch die 
Wikipediapagina’s en de links die daar gegeven 
worden.
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Het was een geslaagde sportdag voor de nog kal-
verachtige introductielopers van de opleiding 
Geschiedenis. Slechts een handjevol versuffende 
katers en enkele blessures vormden een kleine 
smet op een dag vol enthousiaste strijd op de 
sportvelden van de universiteit. Vol verwachting 
rommelden de maagjes dan ook voor de studen-
tikoze maaltijden die de ouderejaars studenten 
die avond voor hen zouden bereiden. En smullen 
konden ze! De vrijwillige chefs hadden alles uit 
de kast getrokken om te laten zien dat noch een 
verwaarloosde keuken noch aftands kookma-
teriaal je ervan weerhoudt om de smakelijkste 
wereldgerechten op tafel te zetten. 
 ‘Eten jullie vaak zo?’ vroeg een onwetende 
eerstejaars hoopvol aan Battuta Oirlemens die 
zojuist zijn rijkelijk gevulde paprika’s uit de oven 
haalde. Battuta, dromende van een leven dat niet 
werd gedomineerd door instant noodles, worsten-
broodjes en het opnieuw verwarmen van restjes, 
wilde de kreuzeneus niet teleurstellen en legde wel-
doordacht uit dat het ‘een kwestie van tijdsplanning 
is’. Het diner werd vervolgens dankbaar verorberd 
en de avond transformeerde geleidelijk naar een 
gemoedelijk huisfeestje, toen verschillende groep-
jes besloten om zich te verzamelen in de betreffende 
Laageweidegang. Nadat de buren voldoende geter-
roriseerd waren met de rijmpjes van Rapper Boef en 
de opzwepende baslijnen van DJ Paul Elstak, raakten 
de flessen Fristi langzaamaan op en werd er beslo-
ten het heil te zoeken in het stadscentrum.
 ‘Laten we naar Bar Ruygh gaan!’ riep Maurits 
Hanen enthousiast. De andere mentoren stemden in 
en de eerstejaars volgden geruisloos. Aangekomen 
bij Ruygh wilde Maurits direct naar binnen stappen, 
maar een medewerker hield hem tegen. ‘Jij komt er 
niet in!’ zei de vriendelijk ogende jongeman met ver-
heven stem. ‘Ik zei toch dat deze schoenen echt niet 

konden, Maurits!’ riep Nadia Ondiepbodem scha-
terlachend. ‘Jullie komen er allemaal niet in!’ riep 
de medewerker naar de hele groep. ‘Wij laten geen 
geschiedenisstudenten meer binnen sinds het inci-
dent.’ De aanwezigen keken elkaar vragend aan, maar 
hadden geen zin in discussie en begaven zich naar 
de Molenstraat, waar zij genoten van het gevoel geen 
van de gelegenheden te betreden, om door te lopen 
naar de betere kroegen om de hoek.
 Het gebeuren bij Bar Ruygh was de historici 
in spe echter niet in de koude kleren gaan zitten. Het 
was dan ook niet voor niets dat Mats Leestman al 
vroeg in de ochtend gewekt werd door het frequent 
oplichtende scherm van zijn telefoon. Hij schoof een 
slipje opzij en zag dat hij reeds zesendertig ongele-
zen berichten had van zijn medebestuursleden. Jip 
Verwuif had de hele nacht het Burgerlijk Wetboek 
doorgenomen en spuide een betoog over schande en 
laster, terwijl de dames één bar niet als groot verlies 
achtten. Pelle de Dooi vroeg zich af of er bekend was 
wat ‘het incident’ nu eigenlijk was, maar de enige 
reactie hierop was een foto van Luka Sneetjes vanuit 
de Corona Tweede Wal. ‘Ik zal wel even langsgaan!’ 
stuurde Mats snel. Hij liet snel een bad vollopen in 
zijn overdadig luxe studentenhuis en wachtte daar 
geduldig af tot de bar weer open zou gaan.
 Vol vertrouwen stapte Mats op de ingang 
af, maar hij had nog geen voet binnen gezet of 
hij werd staande gehouden en de deur gewezen. 
‘Kunnen jullie dan ten minste vertellen waarom wij 
niet meer naar binnen mogen?’ vroeg Mats aan het 
koppige personeel. ‘Het heeft geen zin om te doen 
alsof jullie van niets weten! Dergelijk gedonder - dat 
flik je niet bij mij! Eruit! Nu!’ riep de bareigenaar die 
met gebalde vuisten uit een deur achterin de ruimte 
verscheen. Teleurgesteld en enigszins verschrikt 
droop Mats af in de richting van Café Camelot, waar 
hij de eerste groepjes van de stadsrondwandeling 

Door Odin en Bragi

feuilleton 
ruighandig geweerd
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terug zag komen. Promovendus Kuifje sjokte afgemat 
over het zonovergoten terras. ‘Goedemorgen Kuifje! 
Intensieve wandeling gemaakt?’ riep Mats enthousi-
ast. ‘Laten we zeggen dat het een ruige avond was!’ 
antwoordde de promovendus, terwijl hij voorzichtig 
aan zijn voorhoofd voelde. Zijn collega’s, die een ter-
rasje verderop zaten, grinnikten luid en mompelden 
wat onverstaanbaars.
 ‘Jullie studenten zijn niet de enige die de 
leuke cafés in Nijmegen kennen en een flink feestje 
kunnen bouwen, hoor’, knipoogde introductie-eind-
baas Flora. ‘Kom, Kuifje, laten we samen met de rest 
de afgelopen avond eens doorspreken.’ Flora en 
Kuifje lieten Mats beduusd achter en voegden zich 
snel bij hun terrassende kornuiten.
 Kwam het door zijn eigen kater of had Flora 
wel heel geheimzinnig naar hem geknipoogd? En had 
Kuifje niet het woord ‘ruig’ in de mond genomen? 
Was dat een bewuste verwijzing naar het desbetref-
fende café? En waarom moesten alle andere pro-
movendi plots grinniken? Wisten zij meer van het 
‘incident’? Mats speurde naar zijn mede kandidaat 
bestuursleden om zijn vermoedens mee te delen, 
maar Savanti en Samantha zaten samen met Carice 
Güntergebergte drie tafels verderop druk met elkaar 
te fluisteren (‘Typisch vrouwendrama’, verzuchtte 
Mats) en Jip, Luka en Pelle waren geforceerd gesprek-
jes aan het aanknopen met toekomstige eerstejaars. 
‘Ja, de HSV is echt een verrijking voor je studenten-
leven. Beslist heel waardevol’, hoorde Mats Jip tegen 
een ongeïnteresseerde introductieloper zeggen. Mats 
besefte dat hij er alleen voor stond. ‘Dat wordt nog 
een lang bestuursjaar’, dacht hij verbitterd.    
 Geheel in traditie van het voorgaande 
bestuur schoof Mats bij aan het tafeltje van Cornelis 
de Raaf, gewaardeerd lid van de Raad van Advies en 
vertrouweling van het HSV-bestuur, om zijn probleem 
te bespreken. ‘Luister, Cornelis’, begon Mats. ‘Je weet 
dat we gisteravond Bar Ruygh niet in mochten, toch? 
Nu deden zojuist alle promovendi, inclusief Flora, 
nogal merkwaardig. Zou het zo kunnen zijn dat zij, 
buiten de studenten om, zich volledig hebben laten 
gaan in Bar Ruygh? En de bareigenaar instructies 
heeft gegeven om geschiedenisstudenten te weren? 
 Hoe meer Mats door raasde over zijn ver-
moedens en verdenkingen, hoe meer overtuigd hij 

van zijn zaak werd. ‘Mats, lul, wat is dit voor pure wil-
lekeur? De docenten zaten gister blikken te vouwen 
in het Kronenburger Park, man. Alsof die zaten te 
klemmen in Ruygh… Ha, wat een fantasie heb jij, pik’. 
Mats, die even moest nadenken over het gebruikte 
studentenjargon, sputterde wat tegen, maar Cornelis 
boog zich alweer naar voren en begon te fluiste-
ren: ‘Maar lul, ik heb in de wandelgangen wel wat 
anders gehoord… Die studieadviseur, jeweetwel De 
Blaauw, schijnt helemaal niet blij te zijn met al dat 
slurpen en barfen van studenten tijdens de introduc-
tie. Geeft een verkeerd beeld van de studie, meent 
ze. Misschien zit zij erachter...’ ‘Vo!’, knikte Mats, die 
allang blij was dat hij tenminste één typisch studen-
tenwoordje kon gebruiken. ‘Ik ga het ad fundum 
uitzoeken.’
 Die middag traden het handjevol sportieve 
introductielopers dat nog niet ten onder was gegaan 
aan het overdadig feesten aan om hun aankomende 
docenten uit te dagen voor een partij voetbal. Waar 
de studenten hun motivatie moestten putten uit het 
gesnurk van de studenten die op het gras achter de 
lijnen een powernapje deden, hadden de docenten 
een fanatieke groep collega’s achter zich geschaard 
die met hun ratels en roeptoeters de sfeer probeer-
den hoog te houden. Tot het genoegen van Mats 
bevond ook Marga de Blaauw zich onder deze kleine 
menigte. Ondanks de spanning, die duidelijk niet 
afkomstig was van de overwegend kleurloze wed-
strijd, besloot hij direct een gesprek aan te knopen. 
 ‘Daar liggen ze dan te slapen!’ zei hij wijzend 
naar de snurkende studenten. ‘Als dat maar goed 
komt dit jaar!’ De Blaauw keek vriendelijk lachend 
naar Mats. ‘Het is hun goed recht! Ik krijg voldoende 
overspannen studenten op bezoek; er moet ook 
genoten kunnen worden!’ Verbaasd keek Mats haar 
aan. ‘Maar wordt er misschien niet een beetje te veel 
genoten? Dat de studie daardoor te zwaar wordt?’ De 
Blaauw begon te proesten. ‘De geschiedenisoplei-
ding zeker? Hahaha!’ Mats kon niets anders dan haar 
gelijk geven en moest daardoor zijn hoofdverdachte 
laten varen. Opnieuw stond hij met lege handen. 
Radeloos keek hij aan hoe de studenten afgingen 
tegen de docenten en keerde hij huiswaarts om zich 
klaar te maken voor het avondprogramma bij Café 
Daalen.
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 Na een luidruchtige doch amusante cantus 
was het de hoogste tijd om te sjansen. Al snel kleur-
den honderden bloemenkransen het ganse café en 
dansten de historici in spe tevree op de muziekjes 
van de deejay mee. Mats zocht na enige tijd afkoe-
ling op het terras, waar naar goede traditie het gros 
van het feest zich had verzameld. Hij voegde zich 
bij zijn bestuursgenoten Savanti en Samantha die 
zich kostelijk schenen te vermaken met hun FeCo-
collega Carice en FeCo-opperhoofd Stan Gokhuizen. 
Aan het vele gegiechel en het luide converseren te 
horen, hadden de FeCo’ers alweer genoeg goudgele 
gerstenatjes, droge witte wijvenwijntjes of colaatjes 
met een speelse scheut sterke drank achter de kiezen. 
Dit alles om hun verantwoordelijkheden als FeCo-
leden zoveel mogelijk te ontlopen, vermoedde Mats.
 ‘Het Daalenpartijtje is niet moeilijk te 
overtreffen, maar je hebt gelijk! Het openingsfeest 
wordt echt ruig!’ riep Carice enthousiast. ‘Duizend 
keer beter dan deze bedoeling!’ voegde Samantha 
hieraan toe. Savanti kon niks anders dan hier een irri-
tant langgerekt ‘jaaaaaaa, heeeel ruuuuig’ aan toe te 
voegen, gevolgd door een ietwat schaapachtige lach. 
Alleen Stan lachte, ondanks dat ook hij de potten 
pilsener niet onaangeroerd had gelaten, niet vrolijk 
mee. Hij schuifelde wat ongemakkelijk heen en weer 
en leek zijn mede-FeCo’ers ietwat geërgerd aan te 
kijken. Mats sloeg het tafereel geïnteresseerd gaande. 
‘Wat wordt er zo leuk aan het openingsfeest?’, vroeg 
hij.
 Nog voor FeCo-hotemetoot Stan kon ingrij-
pen, riep Carice trots en beschonken: ‘We hebben 
een hele gave exclusieve locatie! Nog exclusiever dan 
de Belvédère - daar hebben we zelf voor gezorgd!’ 
‘Laat me raden’, begon Mats, die gezegend werd met 
wederom een heldere ingeving. ‘Bar Ruygh?’ ‘Hoe 
weet je dat?!’, exclameerde Carice geschrokken en 
tegelijkertijd verrast, terwijl Stan zijn hand met een 
doffe klap tegen zijn voorhoofd sloeg. ‘Ik heb jullie na 
die stadswandeling wel druk zien fluisteren op het 
Camelotterras! En ik durf mijn goede eer als HSV-
voorzitt.. - uhh, ik bedoel HSV-mediaman er om te 
verwedden dat jullie nu weer druk over Bar Ruygh 
aan het smiespelen waren. Geef maar toe.’ 
 En zo kwam het dat het mysterie werd ont-
rafeld en het vraagstuk ontcijferd. FeCo-roerganger 
Stan bekende dat hij met het openingsfeest alle 

voorgaande FeCo-voorzitters had willen overtreffen 
door een feest te geven in een nieuw, exclusief café (in 
plaats van het gebruikelijke herkauwen van locaties, 
zoals zijn voorgangers deden) en dat hij daarom de 
bareigenaar had bevolen om alle HSV’ers te weren 
uit het café tot aan het openingsfeest.

~Einde~

Uiteraard vertoont dit verhaal geen enkele gelijke-
nis met de werkelijkheid. Namen en plaatsen kunnen 
dan ook niet opgevat worden als personen en plekken. 
Enige gelijkenis is puur toevallig en valt niet onder ver-
antwoordelijkheid van de redactie.

----------------------------------------------------------------------

Zelf schrijven voor het HInT? In de 

commissie, of gewoon eenmalig? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com

----------------------------------------------------------------------
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Door Rik Siepel

Olaf Koens heeft zijn correspondentschap in 
Rusland afgesloten met een boek met daarin het 
volgende voorwoord: ‘Iedere poging Rusland uit 
te leggen of in te delen is bij voorbaat mislukt. Het 
is nooit zwart of wit, het is oorlog en vrede, het 
is misdaad en straf. Met dit boek komt een einde 
aan mijn periode in het meest absurde land ter 
wereld. Ik heb er niks van begrepen, ik heb er de 
tijd van mijn leven gehad.’ 
 Ik kan mij hier na een half jaar studeren 
in Sint-Petersburg compleet bij aansluiten. Het is 
een veelgehoord cliché, maar dat je minder begrijpt 
omdat je meer weet over Rusland is hier zeker van 
toepassing. Het land kent schrijnende situaties, 
vreemde gewaarwordingen en angstaanjagende 
verhalen. Tegelijkertijd is het voor mij ook het land 
van fantastische mensen, schitterende steden en een 
magnifieke cultuur. 
 In de colleges die ik heb mogen volgen aan 
de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, heb ik 
precies dat gekregen wat ik van mijn buitenland-
tijd verlangde. Ik wilde af van de centraal gestelde 
westerse kijk die aan de Nederlandse universitei-
ten hoogtij viert. Ik wilde leren hoe te interpreteren 
als je niet blind de westerse, liberale en democrati-
sche waarden volgt. Ik heb colleges gehad van uit-
muntende professoren die een heel andere kijk op 
Europa en het Europees project bieden en tegelijker-
tijd soms ook bizarre colleges waarin de Russische 
grootsheid benadrukt werd. 
 In de sfeer en in de ontmoetingen op straat 
en in cafés heb ik mogen ervaren dat Russische 
mensen over het algemeen nors zijn, strak voor zich 
uit kijken en niet veel lachen. Dit lag echter groten-
deels aan de winter en aan mij. Zodra de lente haar 
intrede deed en mijn Russisch een niveau had gekre-
gen waardoor ik mensen kon aanspreken, bleek dat 
ze ontzettend aardig, behulpzaam en enthousiast 
zijn. Het enige wat jij moet doen is onbevooroordeeld 
zijn en respect tonen. 

 Van de politieke strubbelingen rond de pro-
testen in maart en de arrestaties van vele generatie-
genoten heb ik geprobeerd zo weinig mogelijk mee 
te krijgen. Zoals met alles, zitten er aan elk verhaal 
meerdere kanten en de meningen over politieke kop-
stukken zijn zeer verdeeld. Urenlange discussies met 
taxichauffeurs, professoren, barmannen en anderen 
hebben mij laten inzien dat de Russen ontevreden 
en tevreden zijn, zoals ook wij dat zijn. Het patriot-
tisme dat groots wordt verkondigd als massamani-
pulatie vanuit het Kremlin zou ik dan ook vanuit een 
ander daglicht aanschouwen. Met koningsdag dragen 
Nederlanders allemaal oranje, niet zozeer vanuit 
onuitputtende steun voor de koning, maar meer als 
traditie en gebruik. Het is tenslotte een leuke feest-
dag die verbondenheid creëert in je eigen omge-
ving. Zo werkt het ook voor de nationale feestda-
gen in Rusland. Mensen houden meer van de cultuur 
en de traditie en het hebben van een vrije dag, dan 
dat ze continu bewust hun patriottistische identiteit 
tentoonspreiden.
 Samengevat kan ik met trots zeggen dat ik 
Rusland niet goed kan samenvatten. Het is een mag-
nifiek land en ik heb veel gereisd tijdens mijn ver-
blijf. Ik heb vrienden voor het leven gemaakt zowel in 
Sint-Petersburg als op mijn reizen naar Moermansk, 
Sotsji, Moskou, Novosibirsk, Gorno-Altajsk, Tver, 
Pleskau en Irkoetsk. Ik zou het liefst een buitenland-
verblijf als een verplicht onderdeel in het curriculum 
zien, want je leert in een periode als deze ontzettend 
veel waar je in heel je leven wat aan gaat hebben. 

grenzeloos studeren 
Sint-Petersburg
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COMMISSIES 
DER GSV EXCALIBUR 
  Deel 3                                   

Publieksgeschiedeniscommissie
Met de Publieksgeschiedeniscommissie helpt de 
GSV geschiedenis dichter bij een breder publiek te 
brengen. Dit gebeurt aan de hand van kleine onder-
zoeken die leiden tot tentoonstellingen of evene-
menten. Deze projecten kunnen over van alles gaan, 
van de Romeinen en de Tweede Wereldoorlog tot 
de geschiedenis van N.E.C.! De commissie is voor 
geschiedenisstudenten zeer leerzaam omdat er, 
naast het trainen van praktische onderzoeksvaar-
digheden, wordt samengewerkt met verschillende 
culturele instellingen. Voor deze instellingen zijn wij 
juist interessant omdat we mee helpen projecten te 
realiseren, waar zonder ons geen tijd voor zou zijn. 
Kortom: iedereen heeft baat bij de commissie. Mocht 
je nog vragen hebben, dan kan er altijd contact opge-
nomen worden via publieksgeschiedeniscommis-
sie@gmail.com. Daarnaast zijn we ook te volgen via 
Facebook.

PR-commissie
De PR-commissie houdt zich bezig met het verzor-
gen van PR voor activiteiten van de GSV. Leden van de 
commissie dragen zorg voor het maken van posters 
of banners. De fotografen van de commissie maken 
foto’s op activiteiten. Ook helpt de commissie bij het 
beheren van de website. Heb jij ervaring of wil je 
graag ervaring opdoen met Photoshop, fotografie, het 
maken van promotiemateriaal of webbeheer en lijkt 
het je leuk om je in te zetten voor een commissie? 
Neem dan contact op! Aanmelden of informeren kan 
door te mailen naar excalibur@let.ru.nl gericht aan 
de PR-commissie of door contact op te nemen met 
het Algemeen Bestuurslid Media, Max Middelman.

Reiscommissie
De Reiscommissie van GSV Excalibur organiseert 
minimaal twee keer per jaar een schitterende reis 
naar een interessante historische bestemming. In de 
herfstvakantie gaan we een weekendje weg naar een 

interessante stad. Deze reis staat ook wel bekend als 
de Kleine Reis en betekent veel gezelligheid en een 
kennismaking met het nachtleven van de locatie. In 
de meivakantie organiseren wij met de Grote Reis, 
een week lange studiereis waarin je de locatie en 
je medereizigers goed leert kennen. Leden van de 
Reiscommissie leiden deze reizen in goede banen en 
zijn verantwoordelijk voor een smetteloos verloop 
van alle facetten van de reizen. De Reiscommissie is 
de uitstekende mogelijkheid om ervaring op te doen 
met het organiseren van grote reizen en het dragen 
van verantwoordelijkheid voor een groep mensen. 
Mede daarom is het ook pas vanaf je tweede studie-
jaar mogelijk om plaats te nemen in de commissie. 
Als je als eerstejaars toch interesse hebt, kun je altijd 
een mailtje sturen naar travelcommitteegsv@gmail.
com voor meer informatie!

Sport- en Spelcommissie
De Sport- en Spelcommissie der GSV Excalibur is 
[naar eigen zeggen, red.] naast de sportiefste com-
missie ook de gezelligste commissie van de hele ver-
eniging! Zoals de naam al doet vermoeden, organise-
ren wij alle activiteiten die ook maar iets met sport 
te maken hebben, zoals het beruchte Docent-tegen-
studentvoetbal en een beachvolleybaltoernooi, en 
nemen wij deel aan de Batavierenrace. Ook het spel-
gedeelte is bij onze commissie in goede handen, want 
met de Triviantcompetitie organiseren wij het tradi-
tionele hoogtepunt voor GSV’ers met een bovenge-
middelde hoeveelheid aan kennis. Als commissielid 
draag je zorg voor het goede verloop van deze acti-
viteiten en zorg je vooral voor een gezonde dosis 
aan gezelligheid! De Sport- en Spelcommissie is de 
ideale commissie als je wil kijken of commissiewerk 
wat voor jou is. Als je sportief, gezellig en enthousi-
ast bent, is de Sport- en Spelcommissie echt jouw 
ding! Stuur dan een mailtje naar sportspelcommis-
siegsv@gmail.com en wie weet organiseer jij volgend 
jaar wel een van deze vette activiteiten.
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Recensie
Musea in en rond nijmegen

Kennis van het verleden doe je niet alleen in de 
collegebanken op. Er zijn tal van andere instel-
lingen die je tonen hoe het leven zich vroeger 
afspeelde, waarvan musea de bekendste zijn. 
Om jullie bekend te maken met een aantal klei-
nere musea in je studentenstad – en omdat hij 
zelf de historische sensaties in de vakantie niet 
kon missen – trok uw recensent gedurende de 
zomerdagen langs een aantal musea in en rond 
Nijmegen.

Nationaal Fietsmuseum Velorama
Aan de Waalkade bevindt zich in het Nationaal 
Fietsmuseum Velorama de grootste fietscollectie 
ter wereld. Voor vijf luttele euro’s maak je een reis 
door de ontwikkeling van de stalen ros. De collec-
tie richt zich vooral op de periode vóór 1900, wat 
betekent dat de loopfiets goed vertegenwoordigd is. 
Verspreid over de begane grond en eerste verdieping 
vind je daarnaast nog diverse bottenschudders en de 
eerste hoge bi’s. Om de reis door de tijd compleet te 
maken, staan op de tweede verdieping latere lucht-
bandfietsen opgesteld. Hier vind je bijvoorbeeld de 
fiets waarmee Wim van Est in de Tour de France van 
1951 in het ravijn belandde. Samen met de verloving-
standem van koningin Juliana is dat misschien wel 
het topstuk van het museum. 

 Met het heuvelachtige landschap is de omge-
ving van Nijmegen bij veel fietsliefhebbers in trek. 
Het is daarom helemaal niet gek dat Velorama in “de 
oudste stad van Nederland” gevestigd is. Jaarlijks 
trekt het ongeveer 18.000 bezoekers en dat is niet 
verkeerd voor het enige fietsmuseum van ons land. 
Het aanbod is indrukwekkend en de ontwikkeling 
van de fiets is goed waar te nemen. Je zult dit echter 
zelfstandig moeten doen, want het museum schiet 
tekort in de beschrijvingen van waar je precies naar 
kijkt. Daarnaast is er weinig aandacht voor de ont-
wikkeling van de fietscultuur in het algemeen. Een 
bezoek aan Velorama zou met een betere informa-
tievoorziening nog een stuk interessanter kunnen 
worden.

Entree: €5,00
Adres: Waalkade 107, Nijmegen
Beoordeling: tweeënhalve ster

Museumpark Orientalis
Op een kwartiertje fietsen van het Erasmusgebouw 
ligt Museumpark Orientalis. In dit dertig hectare 
groot Rijksmonument beleef je op unieke wijze de 
werelden van het christendom, jodendom en de 
islam. Het begint al bij de entree, waar je ervoor kunt 
kiezen in een tunica of met woestijnhoofddoek door 
het museum te wandelen. Hoewel dit natuurlijk niet 
verplicht is, kan het je bezoek van een extra dimen-
sie voorzien. 
 Bij binnenkomst loop je in eerste instantie 
recht op het binnenmuseum af. De interessante expo-
sitie Het kruis in handen van mensen toont kunst 
en ambachtswerk dat is gebaseerd op de dood van 
Jezus. De expositie loopt echter maar tot 1 septem-
ber van dit jaar, dus zal je voor een bezoek aan deze 
tentoonstelling snel moeten handelen. Toch lijkt 
een bezoek aan Orientalis vooral te draaien om het 
buitengedeelte. Met een wandeling door de fraaie 
omgeving kom je langs een joods-Jordaans dorp, het 

Door Dennis Lodewijk
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Arabische vissersdorp Omani en een oude Romeinse 
stadsstraat in Jeruzalem. In de dorpen zijn vrijwil-
ligers aanwezig om een en ander levendig te maken 
en je eventueel van uitleg te voorzien.
 Een bezoek aan Orientalis laat je spelen-
derwijs kennismaken met de monotheïstische reli-
gies en de cultuur van het Midden-Oosten. Hoewel 
de dorpen vrij kitscherig zijn, onderscheiden ze het 
museum wel van een aantal alternatieven. Daarnaast 
zijn er in het park een aantal leuke bijkomstighe-
den. Zo is het de thuisbasis van de Millingse Liburna, 
een nagebouwd Romeins militair transportschip. 
Tot slot loopt ook het veronderstelde aquaduct 
tussen Groesbeek en Nijmegen door het park. Het 
is een welkome afwisseling tussen de nagebouwde 
dorpskernen. 

Entree: €10,00
Adres: Profetenlaan 2, Heilig Landstichting
Beoordeling: drieënhalve ster

Natuurmuseum
In de loop van dit jaar verhuist het Natuurmuseum 
van zijn huidige locatie, de voormalige synagoge 
aan de Gerard Noodtstraat, naar de Waalkade. 
Het is een gevolg van de fusie met museum De 
Stratemakerstoren. Voor dit artikel trok uw redac-
teur nog naar de oude locatie en dat is absoluut geen 
straf. Het gebouw kwam in 1913 en werd ontwor-
pen en gebouwd door Oscar Leeuw (1866 - 1944), 
wiens werk door heel Nijmegen zichtbaar is. De oude 

synagoge is een herinnering aan de bloeiende joodse 
gemeenschap van de stad.
 Helaas is het Natuurmuseum niet zo indruk-
wekkend als het gebouw waarin het dienst doet. 
Het museum beschikt in totaal over 76.800 objec-
ten. Jaarlijks komen daar nog eens ruim vierduizend 
stukken bij. Het aantal getoonde objecten is echter 
karig te noemen. De beloofde kennismaking met flora 
en fauna in het Gelderse rivierengebied blijft wel erg 
oppervlakkig. In plaats daarvan is er een ruim opge-
zette knutsel- en tekenhoek en zijn er levensgrote 
varianten van de spellen mikado en mens-erger-je-
niet. Leuk voor je kleine neefje, maar als jongvolwas-
sene en voor vier euro entreekosten wil je meer dan 
dat.
 Voor de exposities hoef je niet naar 
Natuurmuseum Nijmegen te gaan. Een aspect dat 
echter niet beoordeeld kon worden, zijn de activi-
teiten die het bezoekerscentrum organiseert. Het 
aanbod van natuuractiviteiten omvat onder andere 
ontdekkingstochten, hertensafari’s en ganzenexcur-
sies. Deelname aan een van deze evenementen is 
mogelijk wel de moeite waard. Ga je liever alleen op 
pad, dan is er in de bijbehorende museumwinkel en 
het vvv-servicepunt genoeg informatie over routes 
en spotplekken te vinden. Het meeste echter wel met 
een bijkomend prijskaartje. 

Entree: €4,00
Adres: Gerard Noodtstraat 121, Nijmegen
Beoordeling: anderhalve ster

Conclusie
In de omgeving van Nijmegen zijn diverse musea 
gevestigd. Mocht je eens een dag niet met je studie 
bezig te hoeven zijn, trek er dan vooral op uit om 
deze te ontdekken. Er zijn genoeg opties voor een 
leuk dagje uit. Helaas konden deze niet allemaal in 
deze recensie worden besproken. Om je toch op weg 
te helpen, volgt hieronder een overzicht van nog een 
aantal andere musea, die zeker ook het bezoeken 
waard zijn.

Museum Het Valkof, €5,50
Van ’t Lindenhoutmuseum, gratis
MuZIEum, €15,00
Galerie Bart, onbekend 
Accordeon- en Harmonicamuseum, €4,00
Afrika Museum, €6,00
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programma 
introductie 2017-2018
Zondag 20 augustus
14.00 uur
14.00 - 18.00 uur

18.00 - 21.00 uur
21.00 uur

Maandag 21 augustus
10.45 - 12.30 uur
13.00 uur
15.00 - 18.00 uur
20.30 - 21.30 uur
23.00 uur

Dinsdag 22 augustus
10.30 - 16.30
Vanaf 17.00 uur
Vanaf 19.00 uur

Woensdag 23 augustus
10.30 uur
12.30 uur
14.30 - 17.30 uur
17.00 - 19.00 uur
21.00 uur

Donderdag 24 augustus
14.30 - 17.00 uur
19.00 - 21.00 uur
21.00 - 21.00 uur
23.00 uur

Vrijdag 25 augustus
Zaterdag 26 augustus
Zondag 27 augustus
22.00 uur

Maandag 28 augustus
16.00 uur
22.00 uur

Openingsceremonie
Inschrijven introductie
Verzamelen en kennismaken
Eten bij mentoren
Pubquiz en Openingsfeest

Openingscollege
Speurtocht op de campus
Informatiemarkt
Kroegcollege
Introglorious

Sportdag
Eten bij studenten
Campus Cantus

Stadswandeling
Lunch
Radboud Downtown
Docent vs. Studentvoetbal
Kroegentocht

Boekenproject
BBQ
Cantus die geschiedenis schrijft
GSV-Feest

Introductieweekend
Introductieweekend
Introductieweekend
Eindfeest

Intro Quiz & Bierproeverij
Letterenfeest

Campus
Campus
Café Camelot
Bij mentoren thuis
Thomtom

Linneaus 1 (Campus)
Campus
Park Brakkenstein
Caltuurcafé (Campus)
Café van Buren

Radboud Sportcentrum
Bij vrijwilligers thuis
Campus

Centrum (verzamelen bij Camelot)
Café Camelot
Stadscentrum
Vraag je mentoren!
Centrum (verzamelen bij Café Van 
Ouds)

Grotius 0.100
Café Piecken
Café Piecken
Café Piecken

Vraag je mentoren!

Café Camelot
Billabong

Bovenstaand schema is gebaseerd op het voorlopige programma van 10 augustus. De meest recente plan-
ning vind je op www.introductiegeschiedenis.nl/programma-2017
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De kamer van onze kersverse hoofdredacteur Wouter Raaijmakers is een klein hok waarin 
alles met passen en meten een plaats heeft gekregen, van flessen Jopenbier en een schilderij van 
zijn moeder tot een heuse renfiets. Minstens zo interessant is het gebouw waarin hij vertoeft. De 
monumentale villa werd in 1947 aangekocht door de Rooms-Katholieke Vereniging voor Kin-
derbescherming en draagt sedertdien de naam Huize Pater Dehon. Tot 1974 namen verschil-
lende paters van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus in dit voogdijhuis moeilijk 
opvoedbare kinderen onder hun hoede. In 1975 werd het gebouw gekocht door de particuliere 
Stichting Jeugd en Gezin, die zich zowel met voogdij als gezinsvoogdij bezighield. Gelukkig zijn 

de studenten die het pand tegenwoordig bewonen een stuk zelfredzamer.
Foto en tekst door Steven Verhoeven

In het hol van... Wouter raaijmakers


