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Gewaardeerde lezer,

Het HInT mei 2018 is de laatste editie van het academisch 
jaar 2017-2018, en daarmee ook het laatste volwaardige 
nummer uit mijn repertoire als hoofdredacteur. Alvorens ik 
enkele dankwoorden uitspreek voor de gastauteurs die aan 
deze uitgave hebben bijgedragen, zou ik alle redactieleden 
hartelijk willen bedanken voor alle artikelen en vergaderin-
gen: ik heb ontzettend veel van jullie mogen leren, en ik hoop 
uiteraard dat dit wederzijds is. Een commissie blijft immers 
een leerschool. Daarnaast zou ik een tweetal dingen willen 
meegeven aan mijn opvolger: bedenk niet alleen wat voor 
hoofdredacteur je wilt zijn (trek je veel naar je toe, of dele-
geer je meer?), maar ook hoe je het HInT zich tegenover de 
vereniging laat verhouden (als blad van de vereniging of als 
verenigingsblad?). Het afgelopen jaar heb ik veel naar me toe 
getrokken en ben ik hoofdredacteur geweest van wat mijns 
inziens een blad van de vereniging is. Vooral op het laatste kijk 
ik met een tevreden gevoel terug.
 Om terug te komen op deze editie: Doortje Swaters, 
Ine de Win en Willem Baltussen, ik wil jullie bedanken voor 
het verrijken van ons periodiek in zowel de vaste rubrieken 
als wel de vrije artikelen. Verder rest mij niets anders dan de 
lezers te bedanken, ongeacht of jullie in groten getale aanwe-
zig zijn.

Veel leesplezier en de meest vriendelijke groeten,

Wouter Raaijmakers
Hoofdredacteur

Zelf schrijven voor het HInT? In de 

commissie, of gewoon eenmalig? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com
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Anneleen Arnout komt uit Brussel, maar woont 
sinds enige tijd in Nijmegen. Als post-doctoraal 
onderzoeker werkt zij aan onze Radboud Uni-
versiteit aan haar project ‘The Sensitive City. 
Emotions and Urban Space in Amsterdam, Pa-
ris and London (1850-1930)’. Hoewel het HinT-
thema groei en bloei is, heeft de redactie Arnout 
geïnterviewd over de verschillen en overeen-
komsten tussen het Nederlandse en Belgische 
academische landschap. We hebben het daarbij 
over studeren, promoveren, doceren en over 
archiefonderzoek . Studenten hebben twee jaar 
geleden kennis kunnen maken met Arnout tij-
dens de werkcolleges Nieuwste Tijd, of dit jaar 
tijdens het Themacollege ‘Sense & the city’. Zelf 
studeerde zij Geschiedenis aan de KU Leuven en 
Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht.
 Haar interesse in geschiedenis in het alge-
meen en stadsgeschiedenis in het bijzonder heeft 
geen eenduidige oorsprong: “Het is niet zo dat ik als 
kind al een soort fascinatie had met ridders, of met 
negentiende-eeuwse steden.” Tijdens vakanties met 
haar gezin wandelde Arnout wel al liever door de 
stad dan in de natuur. Ze volgde als kind ook ‘mu-
seumateliers’ – creatieve workshops voor kinderen 
– in het Jubelparkmuseum in Brussel. “Mijn ouders 
vonden dat een handige en zinvolle invulling van 
de vakantie. We moesten ergens heen natuurlijk. 
Ik vond dat altijd geweldig. De ateliers vertrokken 
altijd vanuit de geweldige verzameling antieke of 
exotische objecten. De begeleidster was een ont-
zettend goede vertelster.” Als jonge tiener las ze de 
klassiekers van de negentiende-eeuwse Engelse li-
teratuur. “Ik heb daarnaast ook een hele goede le-
raar geschiedenis gehad, die van geschiedenis meer 
maakte dan een verhaal. Alles kwam eigenlijk op 
het juiste moment.”
 Tijdens een werkcollege in de master Cul-
tuurgeschiedenis in Leuven las ze Erika Rappaport’s 
Shopping for pleasure. “Dat ging over het ontstaan 
van de Londense West End winkelplek. Rappaport 
legt in haar monografie bloot hoe de ontwikkeling 
daarvan helemaal vervlochten was met debatten 
over de vrouw in de publieke ruimte en met de op-

komende suffragettenbeweging. Er ging toen echt 
een wereld voor mij open. Het is door dit boek dat 
ik het promotieonderzoek ben gaan doen dat ik 
heb gedaan.” Nog voor haar promotietraject in Leu-
ven en Antwerpen studeerde zij in Nederland. “De 
master Cultureel Erfgoed in Utrecht heb ik gekozen 
omdat ik sowieso nog eens ergens anders wilde 
studeren dan in België. Ik vroeg me toen af wat ik 
wilde doen als het onderzoek niks zou worden, en 
de erfgoedsector sprak mij toen heel erg aan.” Tij-
dens haar studieperiode diende ze een onderzoeks-
voorstel in bij het Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek - Vlaanderen (afgekort FWO, de Belgi-
sche pendant van het NWO), waarvoor ze geregeld 
sprak met Jan Hein Furnée. “Hij zat ook in de jury 
bij mijn promotie en ik heb altijd het idee gehad dat 
een post-doc onder zijn vleugels heel leerrijk zou 
zijn. Zo – en dankzij mijn Veni-subsidie – ben ik hier 
terecht gekomen.”
 Arnout merkt wel verschil tussen Ant-
werpen, haar oude woonplaats, en Nijmegen: “de 
lucht ruikt veel frisser bijvoorbeeld, en het is veel 
aangenamer fietsen”, lacht ze. “Zeker in de zomer 
en lente is Nijmegen een geweldige stad, zo dichtbij 
het groen.” Toch richt zij zich in haar huidige project 
niet op Antwerpen of Nijmegen, maar op Amster-
dam, Parijs en Londen. Meer specifiek bestudeert 
zij de relatie tussen stedelijke ruimte en emotionele 
beleving voor de periode 1850-1930. “Parijs en 
Londen zijn de grote hoofdsteden van de negentien-
de eeuw. Het belangrijk stadshistorisch onderzoek 
richt zich dan ook altijd op die grote steden, terwijl 
de kleinere metropolen talrijker waren. Daarom 
wilde ik Parijs en Londen expliciet vergelijken met 
zo’n kleinere metropool. Amsterdam is zo’n klei-
nere grootstad waar er vanaf 1850 veel begint te 
bewegen. Daarnaast was er ook een institutionele 
overweging. Als je een aanvraag indient bij een Ne-
derlands financieringskanaal zoals het NWO dan 
is het meestal een goed idee om een Nederlandse 
poot in het onderzoek te hebben.” Voel je dus vooral 
vrij een zintuiglijke of emotiegeschiedenis van het 
negentiende-eeuwse Nijmegen te schrijven.

TUSSEN WETENSCHAPSCULTUREN IN DE LAGE LANDEN
  Hinterview met Anneleen Arnout                                   
Door Bram Ruber en Wouter Raaijmakers
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Wetenschapscultuur? Wetenschapscultuur!
“Dat gaat over de idealen en praktijken van de we-
tenschap en de plekken natuurlijk. Dat is een beetje 
een vage definitie misschien, maar het is ook een 
ruim begrip. Het omvat zo veel: van hoe er college 
wordt gegeven of hoe het eraan toe gaat in verga-
deringen tot aan het belang van archiefonderzoek 
of theorie.” Daarnaast hoort bij de wetenschapscul-
tuur ook een beeld van de ideale wetenschapper en 
hoe deze eruit ziet. Vanwege haar werkzaamheden 
in beide landen, vroegen we Arnout om de Belgi-
sche wetenschapper met de Nederlandse te verge-
lijken. “Ik vind dat eigenlijk heel moeilijk, want als 
we elkaar op congressen tegenkomen, dan lijken we 
heel erg uit eenzelfde wetenschapscultuur te ko-
men. Als je ons vergelijkt met Amerikanen bijvoor-
beeld, dan zijn de verschillen ook niet zo groot. Er 
is misschien ook een soort Europese cultuur, dus in 
die zin zijn we gewoon erg verwant. Er is ook best 
veel contact onderling.” Er zijn wel dingen die haar 
opvallen in de opleidingen: “Als ik naar mijn eigen 
studie kijk, dan vind ik dat archiefonderzoek daar 
een prominentere plek in had. Ik werd er een echte 
‘archiefrat’ door – om het wat denigrerend te zeg-
gen. Theorie en skills zoals presenteren, argumen-
teren en schrijven kwamen naar mijn gevoel toch 

op de tweede plaats. Wij moesten ook echt nog veel 
‘blokken’ (van buiten leren, red.).” 
 Dat is eigenlijk best frappant, omdat ar-
chieven in België vanwege een mindere financië-
ring vaak slechter georganiseerd zijn dan in Ne-
derland en er ook weinig gedigitaliseerd is. “Ja, dan 
heb je natuurlijk ook meer skills nodig om het aan 
te kunnen”, glimlacht Arnout. Zoals ze zelf ook zegt, 
zijn er natuurlijk ook veel verschillen tussen onder-
zoekers binnen één land. “Er zijn weinig onderzoe-
kers die zo goed en zo graag in de bronnen en ar-
chieven duiken als Jan Hein Furnée. In die zin is er 
ook geen hele duidelijke scheiding.” Nog een verras-
send verschil naast de in Nederland beter geoliede 
“en gefinancierde” archief- en bibliotheeksector, is 
de meer hiërarchische structuur aan Nederlandse 
universiteiten. “Dat zou je misschien niet zeggen. Ik 
denk altijd dat Nederlanders de indruk hebben dat 
België formalistischer en hiërarchischer is, maar in 
mijn beleving klopt dat niet. Dat zie je heel mooi aan 
promoties bijvoorbeeld. In België zie je niet eens bij 
elke doctoraatsverdediging toga’s, laat staan rok-
kostuums.” Ook het gebed, dat aan onze universiteit 
gebruikelijk is, is in België overal – ook aan de KU 
Leuven – verdwenen. “Tijdens mijn eerste Neder-
landse promotie zat ik ook steeds te wachten totdat 
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ik mocht applaudisseren. Dat duurde veel langer 
dan in België. Ik miste ook een dankwoord aan het 
einde – het hoogtepunt van elke Belgische promo-
tie”, voegt Arnout toe. In de praktijk merkt ze verder 
weinig verschil. Qua collegialiteit is het in Neder-
land en België even gezellig.
 Anders dan aan de Radboud Universiteit, 
hebben Belgische universiteiten (vooralsnog) geen 
Research Master. “Als je in Leuven wilde gaan pro-
moveren kon je tijdens of na je master ofwel zelf 
initiatief nemen, je kon gevraagd worden door een 
docent of je kon solliciteren op een vacature binnen 
een groter project. Je kon ook kandideren voor een 
aspirantschap bij het FWO. Daarbij hoef je in België 
niet eerst door de universitaire selectie, maar dien 
je je aanvraag rechtstreeks bij het FWO in.” Arnout 
zelf heeft zo’n FWO-aspirantschap behaald. “Ik heb 
wel een omweg genomen. De eerste keer had ik de 
aanvraag vanuit Leuven gedaan en was ik net niet 
bij de gelukkigen, maar mijn project was toen wel 
opegemerkt door een Antwerps lid van de selectie-
commissie. Hij heeft me gecontacteerd met het aan-
bod een jaar bij hem te komen werken. Daar ben ik 
alvast aan mijn onderzoek begonnen en heb ik mijn 
aanvraag opnieuw ingediend. Uiteindelijk heb ik 
aan beide universiteiten aan mijn proefschrift ge-
werkt.” Tijdens haar promotietraject heeft ze aan 
de KU Leuven een soort themacollege gegeven en 
na haar promotie gaf ze in Antwerpen een uitge-
breider werkcollege waarbinnen studenten hun ba-
chelorscriptie voorbereidden.
 Ook in de universitaire structuur zie je dat 
formelere en die hiërarchie volgens Arnout terug. 
“Hoogleraren hebben hier een andere functie dan 
in België. Ze hebben meer verantwoordelijkhe-
den. Ze zijn in feite verantwoordelijk voor het rei-
len en zeilen op de afdeling. In België is de positie 
van afdelingsvoorzitter of voorzitter van een on-
derzoeksgroep niet afhankelijk van je plaats op de 
academische ladder. Iedereen met een vaste les- en 
onderzoeksopdracht wordt in België bijvoorbeeld 
‘prof’ genoemd en ze hebben allemaal promotie-
recht.” Er is bijvoorbeeld ook geen hooglerarenbe-
raad. 
 Het contact tussen docenten en studen-
ten gaat in Nederland vaak persoonlijker. Hierbij 
spreekt Arnout ook uit eigen ervaring, van toen 
zij haar master in Utrecht volgde: “Dat was in een 

veel kleinere groep. In Leuven hadden we heel vaak 
hoorcolleges in grote groepen. Dat was eigenlijk het 
gros van onze opleiding, en pas in de master had-
den we echte werkcolleges. Ik herinner me ook dat 
mijn Utrechtse medestudenten veel vlotter waren 
en veel spontaner meewerkten.” Als student ervoer 
ze het persoonlijke contact in Utrecht als bijzonder 
prettig, “maar ik ben ook wel gewoon blij met wat 
ik van mijn opleiding in België heb meegekregen 
natuurlijk!” Nu ze doceert, verkiest ze de werkcol-
legesfeer boven hoorcolleges. “Bij een hoorcollege 
sta je daar een beetje, en zie je een hele grote groep 
mensen naar je kijken - wat op zich nog oké is, maar 
vooral als er niet veel respons komt is dat minder 
fijn. Werkcolleges en ook het themacollege vind ik 
leuker om te geven, omdat je de studenten meer bij 
naam kent en beter kan aftoetsen hoe de stof aan-
komt. Ik heb wel nog nooit een hele reeks hoorcol-
leges gegeven. Dan is het misschien anders? In het 
begin is het altijd aftasten.” Toch hangt het volgens 
haar ook af van hoe ver studenten zijn in hun stu-
die: “Ik denk dat het logisch is dat je wat losser kan 
zijn met studenten naarmate ze wat verder zijn in 
hun opleiding.”

Tot besluit
Toen we Arnout tenslotte vroegen naar haar am-
bities in de wetenschap, wees ze op haar tijdelijke 
aanstelling. “Ik moet dus wel realistisch zijn. Het 
is niet zo dat ik een carrièrepad heb uitgestippeld. 
Ik zou het wel heel fijn vinden om bijvoorbeeld in 
Berlijn een onderzoeksverblijf te doen. Het is ook 
gewoon leuk om in het buitenland een tijdje on-
derzoek te gaan doen.” Een buitenlandse ervaring 
raadt ze iedereen aan. Of het echt nodig is om naar 
de uithoeken van Europa of de wereld te trekken? 
“Ik denk dat je goed voorbereid bent dat alles heel 
anders zal zijn als je heel ver weg gaat. Maar op 
een of andere manier, en dan spreek ik ook wel een 
beetje uit mijn eigen ervaring, zijn zelfs buurlanden 
als Nederland en België heel anders.” En hoewel ze 
hier niet weg wil, komt ze altijd graag in België. Als 
onderzoekster brengt ze dan graag een bezoek aan 
het Bussels stadsarchief. “Daar ben ik mijn hart ver-
loren.”
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COLUMN
SENTIMENTEEL GEZEVER VAN EEN OUD-STUDENT
Door Rowan Fleuren

Het staat me nog bij als de dag van gisteren: op 
een warme dag in het schone Nijmegen, de weg 
van de campus richting de binnenstad zoekend. 
Ineens compleet uit mijn vertrouwde omgeving 
weggetrokken: niet meer fietsend met mijn 
vrienden van de middelbare school, nauwe-
lijks mensen om me heen die het voor mij ver-
trouwde Limburgse dialect meester waren, en 
van die rare rood-oranje-groen gekleurde lichten 
op kruispunten, die schijnbaar niks met Carnaval 
te maken hadden. Ja, mijn eerste dag van de intro-
ductie ligt me nog vers in het geheugen. Het was 
de eerste dag van een nieuw hoofdstuk in mijn 
leven. Een hoofdstuk dat ik ondertussen (soort 
van) afgesloten heb.
 Het eerste college van dat jaar staat me ook 
nog zo goed bij: Introductie in de Oudheid. Voorin 
het lokaal zaten een aantal van de docenten (geen 
leraren, die had je op de middelbare school!) die 
onze frisse, nieuwe lichting studenten de eerste 
weken - zo niet maanden - van het nieuwe college-
jaar (niet schooljaar, dat had je op de middelbare!) 
wegwijs gingen maken in de beginselen van onze 
mooie studie: Geschiedenis. IJverig aantekeningen 
makend zat ik met mijn nieuwe vrienden, die ik 
tijdens de intro had leren kennen, halverwege de 
collegezaal. Die houding hield nog wel een tijdje aan, 
tot het moment dat de moed me voor het eerst in 
de schoenen zonk: in de tentamenweek. Het klonk 
zo vergelijkbaar met een proefwerkweek. Een paar 
dagen ‘vrij’, een paar uurtjes per dag blokken, en de 
rest van de week met je vrienden chillen met een 
biertje. Het grootste verschil in mijn geval? Op de 
middelbare haalde ik nog wel een voldoende voor 
mijn toetsen met minimale inspanning. Op de uni-
versiteit kwam ik hier niet meer mee weg. Het echte 
studeren was begonnen.
 We maken een sprongetje van een aantal 
jaren, naar het schrijven van een bachelorscrip-
tie, een situatie waar een groot gedeelte van de 
huidige lezers zich ook in zal bevinden. Wekenlang 
met je neus in de boeken zitten, dagenlang het rit-
misch getik van je vingers op het toetsenbord van de 

computers van het ESC (niet meer het MMS, die tijden 
zijn ook alweer vervlogen) en de UB, die bijna als een 
tweede thuis beginnen te voelen. Terugdenkend aan 
de eerste drie jaren van mijn bachelor leek op dat 
moment alles wat ik daarvoor gedaan had ineens 
zo eenvoudig. Geschiedfilosofie, Historiografie, het 
was allemaal ineens kinderspel. Het schrijven van 
een degelijk onderzoek, gebaseerd op bronnen, met 
eigen inzichten geformuleerd in een samenvattend 
geheel: historicus zijn klonk altijd zo eenvoudig, 
maar het is toch wel een vak apart.

 En nu, anderhalf jaar later, met mijn diploma 
virtueel in mijn handen, sta ik als afgestudeerd his-
toricus terug te kijken naar mijn vervlogen jaren als 
student. Een mooie tijd, met hoogte- en dieptepun-
ten, die ik heb doorbracht met vallen en opstaan. 
Waar mooie nieuwe vriendschappen zijn ontstaan, 
de alcohol rijkelijk vloeide en ik op eigen benen 
leerde staan. Ik denk terug aan de momenten die ik 
hierboven beschreven heb, en ik besef nog maar half 
hoeveel ik van deze genoten heb. En dat is ook het 
sentiment dat ik via deze column met jullie lezers 
wil delen: neem af en toe een moment om even stil 
te staan bij waar je vandaan komt, hoe je je de afge-
lopen jaren ontwikkeld hebt en hoe mooi je studen-
tentijd eigenlijk is. Want voor je het weet, sta je met 
je papiertje in je hand op de drempel van de banen-
markt en gaat het volwassen leven echt beginnen.
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Ruim tweeduizend jaar na jouw dood zijn his-
torici er nog niet over uit wie de allerrijkste 
persoon uit de Oudheid is geweest: jij, Augustus, 
of de Lydische koning Croesus? Zeker is hoe dan 
ook dat jij op allerlei gehaaide manieren een 
ongekende groei en bloei van jouw persoonlijke 
welvaart wist te bewerkstelligen. Volgens som-
migen bestond jouw fortuin op een moment uit 
tweehonderd miljoen sestertiën; een soldaat ver-
diende er jaarlijks negenhonderd. Niet voor niets 
werd je Dives genoemd, ofwel de Rijke. De vraag 
is wel: schoot jij niet iets té ver door in je onge-
evenaarde hebzucht, ten koste van de gewone 
Romein? Ging jij in jouw jacht op tonnen goud 
over lijken?
 Allereerst mag worden vermeld dat je over 
jouw afkomst niet hoefde te klagen: je werd geboren 
als zoon van voormalig consul en senator Publius 
Licinius Crassus (eveneens Dives genoemd). Hij liet 
jou een groot aandeel van zijn erfenis achter; je hebt 
jouw fortuin dus niet vanaf nul hoeven opbouwen. 
Dit roept de vraag op: had jij ook zo’n groot vermo-
gen kunnen vergaren, als je met helemaal niets was 
begonnen? We zullen het nooit weten. Ook tegen-
woordig is dit een nog een veelbesproken onderwerp 
in het politiek-maatschappelijk debat tussen libera-
len en socialisten: wat is jouw eigen verdienste, en 
wat is het geluk of de pech van je afkomst?
 Daarnaast leek je ook het militaire talent 
van je vader te hebben gekregen: je bouwde al snel 
een carrière op als militair commandant onder dic-
tator Sulla tijdens diens burgeroorlogen. Sulla heeft 
bovendien een rol gespeeld in de opbouw van jouw 
vermogen. Bij zijn proscriptiones, het meedogen-
loos ter dood veroordelen van politieke vijanden (en 
innemen van hun rijkdommen), werden de landgoe-
deren van de vermoorde politici goedkoop geveild. Jij 
was gewetenloos genoeg om massaal deze landgoe-
deren in te kopen voor eigen gewin. Sulla’s volgelin-
gen en vrienden namen zo de rijkdom en daarmee 
macht van de families van Cinna en Gaius Marius 
over. Volgens Plutarchus voegde jij zelfs de naam van 
een man toe aan de proscriptielijst die er aanvanke-
lijk niet op stond, maar wiens fortuin jij begeerde.

 Op verschillende manieren verzamelde je 
de rest van jouw gouden bergen. Volgens Plutarchus 
verkreeg jij het grootste deel “door oorlog en vuur te 
maken, en publieke calamiteiten tot grote inkomsten-
bron te vormen.” Inderdaad veroverde je als generaal 
veel oorlogsbuit tijdens jouw militaire expedities. 
Een aanzienlijk deel verkreeg je ook ‘conventioneel’, 
voor zover je dat zo mag noemen: door middel van 
slavenhandel, zilvermijnen en, zeer berucht, jouw 
speculatieve onroerendgoedaankopen. Volgens de 
overlevering kocht jij regelmatig ingestorte en ver-
brande huizen, die jij met jouw brandweerbrigade 
expres had laten afbranden. Hierdoor was de aan-
koopprijs zeer laag. Vervolgens zou jij tientallen 
slaven, zowel arbeiders als slimme architecten, aan 
het werk hebben gezet om de huizen in kunstwer-
ken van panden te veranderen.
 Toen jouw fortuin vol in bloei was, kon je 
je richten op een politieke carrière. Als rijk man uit 
een invloedrijke familie én gezegend met veel mili-
tair talent, leek je geknipt voor een grote functie. 
Toch kreeg jij veel concurrentie van andere mach-
tige heren; Pompeius en Caesar wonnen ook veel 
gevechten en daarom besloot je maar een informele 
alliantie aan te gaan: het Eerste Triumviraat. De rest 
is geschiedenis. Toch vraag ik jou, Marcus Licinius 
Crassus: hoe zou jij nu terugkijken op al het leed 
dat je hebt veroorzaakt, puur voor die paar eigen 
tonnen goud extra? Wat vind jij van de gigantische 
inkomensongelijkheid die bij ons nog steeds bestaat? 
Waarom moesten jouw slaven lijden, terwijl jij een 
miljoen keer zoveel geld had als nodig om goed rond 
te komen? Is dat hun eigen dikke schuld, of pech?

Hoe dan ook: rust zacht, Dives,

Kris van der Aar

LIEVE...
MARCUS LICINIUS CRASSUS (115-53 V.CHR.)
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TULPENMANIE IN DE REPUBLIEK
Door Koen Linssen

Ieder jaar weer brengt de lente ons groene 
bossen en velden vol met de meest schitterende 
bloemen. Dit is echter niet het enige dat de lente 
ons brengt: hordes toeristen staan jaar na jaar 
weer in de rij bij de Keukenhof, met hun iPads 
in de aanslag, wachtend om door de prachtige 
velden met tulpen te mogen slenteren.
 Hoewel de tulpen heden ten dage vooral 
voor buitenlandse toeristen als een bron van inte-
resse dienen, was dit in de zeventiende eeuw 
geheel anders. Vanaf haar introductie in 1593 ver-
oorzaakte de uit Turkije afkomstige tulp stante 
pede een enorme rage onder de Nederlanders. In 
de gehele Republiek ontstond een enorme vraag 
naar tulpenbollen: hoe mooier en aparter de soort 
tulp, hoe hoger de prijs. De tulpenbol was als het 
ware de Bitcoin van de Nederlandse Gouden Eeuw. 
Hiermee is de tulpenmanie de geschiedenis in gegaan 
als het meest Nederlandse standaardvoorbeeld van 
beursspeculatie.

Een tulpenbol als hypotheek
Hoewel de daadwerkelijke oorzaak van de tulpen-
manie vandaag de dag nog steeds een punt van dis-
cussie is onder historici, valt de opkomst van deze 
beursbubbel te plaatsen in het begin van de zeven-
tiende eeuw. Tulpenbollen van een populaire soort 
kostten in 1623 al zo’n duizend gulden, wat bijna het 
zevenvoudige is van het gemiddelde jaarinkomen in 
die tijd. De prijsstijging vond zijn hoogtepunt bij de 
verkoop van de Semper Augustus. Deze beroemde 
tulpenbol werd in Haarlem voor maar liefst zesdui-
zend gulden verkocht. Voor hetzelfde geld kon in 
deze tijd een grachtenpand met complete inboedel 
gekocht worden.
 Vanwege het grote geld dat binnengesleept 
kon worden met de tulpenhandel lag het voor veel 
Nederlanders voor de hand om zich op deze han-
delsbranche te richten. In de winter van 1636 op 
1637 hield maarliefst één procent van de beroeps-
bevolking in de Republiek – ongeveer vijfduizend 
Nederlanders – zich bezig met het inkopen en ver-
kopen van tulpenbollen.
 De tulpenhandel mocht dan wel voor een 
enorme winstmarge zorgen, toch bleef het niet vrij 

van maatschappelijke kritiek. Veel Nederlandse 
burgers bestempelden de tulpenhandel namelijk 
als een ernstige zonde, aangezien speculatie werd 
gezien als een vorm van gokken die kon leiden tot 
hebzucht. Veel tulpenhandelaren werden ervan 
beschuldigd het christendom te verwaarlozen, en 
deze verwaarlozing bleef zeker niet onbestraft. De 
Republiek werd namelijk in deze tijd getroffen door 
een ernstige pestepidemie, wat door vele tegenstan-
ders van de tulpenhandel geïnterpreteerd werd als 
de toorn van God.

Van beursbubbel tot beurskrach
Zoals in de natuur elke bloei een einde kent, zo vond 
ook de tulpenmanie haar Waterloo. Op een doodnor-
male dinsdagavond op 3 februari 1637 stortte de 
tulpenhandel volledig in. Zo snel als de tulpenbol-
len opkwamen als handelsgoed, gingen zij ook weer 
ten onder. De winst op tulpenbollen kelderde diep, 
voornamelijk vanwege het feit dat veel tulpenhan-
delaren tulpen doorverkochten die ze niet bezaten, 
aan kopers die ze niet konden betalen. Waar zij ooit 
hun eigen gewicht in goud waard waren, brachten 
zij nu slechts nog enkele guldens op.
 Ondanks haar gezwinde opkomst en neer-
gang heeft de tulpenmanie zeer zeker haar indruk 
achtergelaten in ons bescheiden land. Als waar 
symbool voor de Nederlandse natie en nationale 
identiteit valt de tulp tegenwoordig niet meer weg 
te denken uit ons vlakke Nederlandse landschap.

Een snede uit Allegorie der Tulipomanie, Jan Brueghel 
De Jonge.
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TOP 5 KASTEELTUINEN
Bij het thema ‘Groei en bloei’ mogen tuinen 
natuurlijk niet ontbreken. De mooiste tuinen 
zijn naar mijn idee de grote en indrukwekkende 
tuinen van kastelen, die vaak symmetrisch en 
met een grote variëteit aan planten zijn aange-
legd. Uren ronddwalen tussen rozenstruiken, 
prachtige fonteinen en sculpturen, in de mooiste 
kasteeltuinen van Europa kan het allemaal! 

5. Drummond Castle
Het Verenigd Koninkrijk staat bekend om zijn vele 
kastelen en tuinen. Tot de mooiste Britse tuinen 
behoren die van Drummond Castle. Het kasteel ligt 
bij Crieff in het zuiden van Schotland en bestaat uit 
een laat-vijftiende-eeuws torenhuis en een woon-
huis uit de zeventiende eeuw. De tuinen stammen uit 
1630 en zijn gerestaureerd in de negentiende eeuw. 
Cultuur- en toerisme-organisatie Historic Scotland 
beschrijft deze tuinen als “the best example of formal 
terraced gardens in Scotland.” Het kasteel ligt name-
lijk op een hoger gelegen rots in het landschap, waar-
door bij de aanleg van de tuinen gekozen is voor ver-
schillende terrasplateaus. Hierdoor heb je vanaf het 
kasteel erg mooi uitzicht op de tuinen. Hoe dichter 
bij het kasteel en dus hoe hoger de terrassen, hoe 
belangrijker de tuinen zijn. Het kasteel en de tuinen 
behoren nu tot de familie Ancaster, die de tuinen 
hebben geopend voor publiek. 

4. Kasteel Villandry
Een van de mooiste kasteeltuinen van de Loire vind 
ik zelf de tuinen van kasteel Villandry. Het kasteel is 
gebouwd in een renaissancestijl en geïntegreerd met 
de middeleeuwse vierkante donjon. De tuinen zijn 
gemaakt in een zestiende-eeuwse stijl en zijn ver-
deeld in verschillende delen. Ook bevatten de tuinen 
meerdere terrassen. Het bovenste terras bestaat uit 
een watertuin met watervallen. Een terras lager 
bevindt zich de siertuin en op het laagste terras is de 
moestuin en groentetuin. De siertuin ligt in het ver-
lengde van de kamers van het kasteel. Daarom heb 
je vanaf de uitzichttoren een erg mooi zicht op deze 
tuin. De siertuin is tegenwoordig een liefdestuin met 
vier onderdelen in de vorm van hartjes; de tedere 
liefde, de waanzinnige liefde, de wispelturige liefde 
en de tragische liefde (zie afbeelding). De tuinen van 
Villandry bevatten ook een labyrint en een traditi-
onele kruidentuin waarin geurige en geneeskrach-
tige planten staan. Het kasteel dreigde in 1906 nog te 
worden gesloopt maar werd uiteindelijk gered door 
een Spaans echtpaar. Zij hebben het kasteel gerestau-
reerd en de tuinen aangepast zodat ze beter bij de 
renaissancestijl van het kasteel passen. Daarna zijn 
de tuinen en het kasteel opgesteld voor publiek, wat 
in die tijd een uitzondering was.  

Door Debbie Nijssen
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3. Boboli-tuinen in Florence
Naast Frankrijk en Engeland kent ook Italië mooie 
tuinen, zoals de Boboli-tuinen bij het Palazzo Pitti 
in Florence. Deze tuinen werden in de zestiende 
eeuw aangelegd door Eleonora van Toledo, de echt-
genote van Cosimo I de’ Medici. De tuinen zijn ont-
worpen door landschapsarchitecten Niccolo Percoli 
en Bartolomeo Ammanati en worden gekenmerkt 
door veel standbeelden en patronen van buxusha-
gen. Veel van deze beelden zijn gebaseerd op de 
Griekse en Romeinse mythologie. De tuinen werden 
verschillende keren uitgebreid en bereikten in de 
zeventiende eeuw hun huidige omvang. Ze bevatten 
meerdere kunstwerken, zoals de Grotta Grande van 
architect Buontalenti (grot met steenachtige dieren) 
en een klein Romeins amfitheater. Ook staat in de 
tuinen een obelisk van de Egyptische farao Ramses II, 
een granieten bekken uit de Romeinse Thermen van 
Caracalla, een Neptunusfontein en een Belvedere in 
de vorm van een zespuntige ster. Doordat het onder-
houd aan de tuinen veel tijd kost, werken er dagelijks 
zeven tuinlieden en wordt er tegenwoordig entree 
gevraagd. 

2. Kasteeltuinen van Arcen (zie ommezijde)
Een beetje chauvinisme kan natuurlijk geen kwaad: 
ook Nederland heeft heel mooie kastelen met prach-
tige tuinen. Neem bijvoorbeeld de tuinen van kasteel 
Arcen, dat dicht bij Venlo ligt. Kasteel Arcen werd in 
1653 gebouwd door de heer van Arcen, Marcelis van 
Gelder. Stichting het Limburgs Landschap heeft in de 
jaren tachtig het kasteel gekocht en gerestaureerd. De 
tuinen zijn ook in beheer van de Stichting en beslaan 
ongeveer 32 van de totale 450 hectare grond. Het 
gehele gebied wordt nu in tweeën gesplitst door de 
N271, met aan de westzijde het kasteel en de tuinen 
en aan de oostzijde het gebied Lingsfort. Het terrein 
is verdeeld in verschillende onderdelen zoals het 
Casa Verde (‘Groen Huis’, een subtropische kas) en 
Lommerrijk, waar achttien watervalletjes de tuin 
versieren. In het Rosarium bevinden zich tiendui-
zend rozen en de Wereldtuin is een verzameling van 
verschillende tuinsoorten van over de hele wereld. 
In de tuinen zijn ook restanten gevonden van twee 
oude doolhoven uit de achttiende eeuw. Dit zijn de 
oudst overgebleven doolhoven in Nederland. Sinds 
2013 zijn deze tuinen weer open voor publiek en zijn 
ze meerdere keren tot het ‘leukste uitje van Limburg’ 
bestempeld. 
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1. Tuinen van Versailles
Natuurlijk staan de tuinen van Versailles op nummer 
één. Het zijn de grootste Franse tuinen ter wereld 
(815 hectare) en ook de indrukwekkendste. De 
beroemde tuinen met de vele fonteinen werden 
aangelegd in de zeventiende eeuw door de archi-
tect André Le Nôtre en graaf Caraman. Vrijwel alle 
onderdelen van de tuinen, zoals de vijvers, fontei-
nen, beelden, zuilengalerijen, paviljoenen, de oran-
jerie en het grote kanaal zijn precies zo gebleven als 
in de tijd van koning Lodewijk XIV, de Zonnekoning. 
Alle onderdelen in de tuinen zijn symmetrisch opge-
steld en de sculpturen verbeelden goden, mythen en 
seizoenen. 
 Omdat deze indrukwekkende tuinen natuur-
lijk veel water nodig hadden en hebben, werden spe-
ciale kanalen en aquaducten vanaf de Seine aange-
legd om de alle tuinen van water te kunnen voorzien. 
Lodewijk XIV organiseerde vele feesten met vuur-
werk, muziek en toneel in de tuinen om zijn groots-
heid te tonen. Ook werden op het grote kanaal zee-
slagen nagebootst. De tuinen werden dus gezien als 
de trots van Frankrijk en de koning. Helaas werden 
in 1999 tijdens een zware storm bijna tienduizend 
bomen getroffen, waaronder bomen die door vorsten 
en hoog geplaatste edelen zoals Napoleon en Marie 
Antoinette waren geplant. In afgelopen twintig jaar 
zijn daarom veel nieuwe bomen geplant zodat de 
tuinen weer de uitstraling van de zeventiende eeuw 
krijgen. 

De eerder genoemde kasteeltuin van Arcen.
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STUDENTEN IN HET WILD
 Stagiair bij de Vlinderstichting 

Het voorjaarsthema ‘groei en bloei’ is niet gemak-
kelijk te koppelen aan een stage van een student 
geschiedenis. Toch past er één stage binnen dit 
thema, namelijk die bij De Vlinderstichting in 
Wageningen.  Maar wat moet je als beginnend 
historicus in godsnaam bij De Vlinderstichting? 
Dat is een logische vraag: hoe maak je de connec-
tie tussen het verleden en dé stichting voor die 
‘vliegende bloemen’? 
 Om te beginnen zal ik uitleggen waarom 
ik De Vlinderstichting heb benaderd. Sinds mijn 
jongste jaren fascineren vlinders mij. Toen ik zes 
werd kreeg ik een serie natuurgidsen over zoog-
dieren, vogels, planten, bomen en natuurlijk vlin-
ders. Inmiddels zou ik voor de hele serie nog best 
wat kunnen vangen op Marktplaats, behalve voor 
het vlinderboekje. Daarvan is de kneep verdwenen 
en hangen verschillende bladzijdes er treurig bij; het 
boekje is uitgeleefd. 
 Ik wilde graag mijn minor inzetten voor 
een stage. Ik heb daarom een half jaar geleden naar 
De Vlinderstichting gemaild met de vraag of ik een 
communicatieve stage kon lopen. In Wageningen 
waren ze bijna net zo enthousiast als ik: mijn stage 
was zo geregeld. De connectie met het verleden is 
echter wat vaag. Ik gebruik en verbeter op mijn stage 
diverse vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens 
mijn studie, zoals schrijven. 
 Zoals gezegd loop ik een communicatieve 
stage. Ik pas berichten doelgroepgericht aan. Stukjes 
die op gespecialiseerde natuurorganisatiewebsites 
worden geplaatst, pas ik aan met de bedoeling de 
artikelen begrijpelijk te maken voor de leek. Daarna 
plaats ik de aangepaste versie op de website van De 
Vlinderstichting. Ook houd ik mij bezig met inter-
views en schrijf ik verslagen voor het kwartaaltijd-
schrift met de originele naam ‘Vlinders’. Tot slot 
heb ik een wekelijks rubriekje bedacht: Vrijdag 
Vlindernamendag. Ik duik de archieven in en probeer 

te achterhalen hoe vlinders aan hun aparte naam 
komen. Daarmee haal ik het verleden toch naar De 
Vlinderstichting. 
 Een voorbeeld van zo’n aparte vlindernaam 
is de Nijmeegse kapel, ook bekend als de grote ijs-
vogelvlinder. Een prachtige maar helaas uiterst zeld-
zame vlinder die in deze eeuw nog niet in Nederland 
is waargenomen. Het eerste bekende exemplaar zou 
zijn gevangen in Nijmegen. Wil je weten waar ‘kapel’ 
vandaan komt? Surf dan even naar de website van De 
Vlinderstichting en zoek op de ‘Nijmeegse kapel’. Elke 
vrijdag verschijnt een nieuw stukje. De Nonvlinder, 
Wapendrager, Hyena of Argusoog, ze komen allemaal 
langs.
 Eigenlijk is de connectie tussen de studie 
geschiedenis en De Vlinderstichting dus makkelijker 
gemaakt dan je in eerste instantie zou denken. Als 
letterenstudent leer je op niveau schrijven. Dat komt 
binnen veel werkvelden van pas. Kritisch naden-
ken en op een juiste manier omgaan met bronnen 
is ook geen vanzelfsprekendheid en daarom is hier 
behoefte aan. Daarnaast is de verbinding met het 
verleden meestal snel gemaakt en ook daarin is 
men geïnteresseerd. De vlindernamenstukjes waren 
door de biologen in Wageningen waarschijnlijk niet 
geschreven en de reacties zijn positief. Stage lopen 
bij een organisatie die op het eerste gezicht niets te 
maken heeft met onze studie kan dus gemakkelijk. 
Als de instantie maar ‘maatschappelijk betrokken’ is 
en je daar op niveau kan werken. 
 Een positieve bijkomstigheid is dat je bij 
een stichting zoals deze bijdraagt aan een net wat 
mooiere wereld, hoe bescheiden ook. Dat is voor mij 
het waardevolste. 

Door Willem Baltussen
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Normaliter zit in deze rubriek een leuk verhaal 
over de afgelopen activiteiten, maar als bestuurs-
lid, werkend in de schaduwen van het kantoor, 
ver weggedoken achter de financiële ordners, 
lijkt het me leuk om met dit stukje eens op de 
voorgrond te treden. Het ‘Reilen en zeilen’ zal 
deze keer daarom meer ingaan op het harde 
werken van een bestuurslid. Lekker makkelijk 
ook, nu mensen zich kandidaat kunnen stellen 
voor het volgende bestuur. Twee vliegen in één 
klap slaan, noemen we dat!
 Als penningmeester sta je niet vaak op de 
voorgrond, tenzij er natuurlijk met een pas gezwaaid 
moet worden om een lekker prijsje te betalen op 
een themafeestje, of om de toegang van een museum 
mogelijk te maken op een fantastische reis naar 
België of Spanje. Alhoewel ik moet toegeven dat ik 
hiervoor ook steun nodig had van mijn adjudant Max. 
Daarnaast is de taak van een penningmeester ook om 
geld binnen te halen. En wanneer hij ziet dat het extra 
zakcentje dat een themafeestje op hoort te leveren 
nog niet bereikt is, springt hij graag in om de totaal-
stand omhoog te krikken, met alle gevolgen vandien 
voor andere bestuursleden.
 En dan de volgende dag vol frisse moed en 
een hoog alcoholpromillage in zijn bloed weer de 
hele boekhouding op orde maken. Soms lijkt een pen-
ningmeester een grote boeman. Dan zit hij je weer 
achter je vodden aan met mails om de activiteiten te 
betalen of nog erger, wilt hij je niet binnenlaten op 
een gala totdat je betaald hebt. Maar lieve GSV’ers, 
een penningmeester “is not the hero we deserve, but 
the hero we need”. Een goede boekhouding is name-
lijk de ruggengraat van een vereniging; zonder vallen 
we als een kaartenhuis in elkaar.
 Genoeg gepoch over het eigen kunnen en 
terug naar de dagelijkse gang van zaken. Stiekem 
doet hij ook leuk werk en verpest hij weleens wat. 
Zo mocht deze penningmeester de SGN-Dag orga-
niseren: een geslaagde dag waar enkele enthou-
siaste GSV’ers tot in de late (of vroege) uurtjes in 
Rotterdam bleven, om de Nijmeegse gezelligheid 

over te brengen op onze zusterverenigingen. Helaas 
is deze stoffige boekhouder niet goed met media en 
online inschrijvingen, waardoor nog op het laatste 
moment dieetwensen moesten worden opgevraagd. 
Ook waren enkele ervaren leden veel beter af als 
reisleider richting Rotterdam en wat te denken van 
enkele betalingen. Over het algemeen gaat dat heel 
erg goed en krijgt iedereen netjes een klein beetje te 
laat zijn geld terug. Ook hier faalt de penningmeester 
met de technologie, waardoor hij nog wel eens wat 
over het hoofd ziet. Gelukkig houdt onze eigen intern 
dat binnenskamers, waardoor de geloofwaardigheid 
van de penningmeester niet wordt aangetast bij de 
leden. 
 Hopelijk beviel deze manier van reilen en 
zeilen jullie een beetje en ben ik een trendsetter 
geweest op dit gebied. Zoals jullie zien is het een 
taak, wat meer op de achtergrond, maar dat bete-
kent niet dat ik minder zin heb om me voor jullie in 
te zetten als elk ander bestuurslid. Een laatste woord 
gericht op de toekomst: de vereniging staat er finan-
cieel goed voor en dat zal zeker terug te zien zijn in de 
komende periode. Denk hierbij aan de fantastische 
Actieveledenuitje dat eraan komt en later nog het 
eindfeest en de barbecue voor de vrijwilligers van de 
concertcommissie. Ik hoop vele van jullie ergens daar 
te zien, wanneer de penningmeester weer uit zijn 
ordnergrot mag kruipen om met briefjes en passen 
te wapperen. 

REILEN EN ZEILEN DER GSV EXCALIBUR
Door Luc Schellekens,
Penningmeester van het 34ste bestuur
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Bij het correct inleveren van de Japanse puzzel via dan wel de e-mail (hintredactie@gmail.com), dan wel 
de HInT-doos op de GSV-kamer op uiterlijk vrijdag 22 juni, maak je kans op de biografie over Jac. P. Thijsse 
door Dik van der Meulen. Over Thijsse zelf weidt Isaac Thomas op pagina 29 verder uit. De biografie werd 
in de Volkskrant op 23 maart omschreven als “treffend en overtuigend”. “Het enige jammere is dat die zó 
beknopt is gebleven. Want alles in het leven van Jac. P. Thijsse, inclusief de door hem beschreven bloemen en 
bomen, vlinders en vogels, ruist en roept, kwettert en kweelt om méér.” De recensent plaats Thijsse in lijn met 
Rousseau, Thoreau en Frederik van Eeden: zij hebben allemaal de mensen voor de natuur weten te winnen. 
Welnu kan jij het 95 pagina lange schrift winnen met als volledige titel Jac P. Thijsse. Natuurbeschermer en 
schrijver; geheel in stijl met het thema ‘Groei en bloei‘!

Hoe los je een Japanse puzzel op?
De getallen in de rijen en kolommen geven het aantal hokjes dat in die rij of kolom ingekleurd dient te 
worden. Door de juiste hokjes in te kleuren ontstaat een tekening.
 Ieder getal staat voor een aaneengesloten aantal ingekleurde hokjes (reeks). De getallen staan in 
dezelfde volgorde als de reeksen in de puzzel. De reeksen ingekleurde hokjes worden van elkaar geschei-
den door tenminste één leeg hokje. 

Beschouw de volgende voorbeelden, eveneens weergegeven op de tekening: 
• Hokjes die in ieder geval leeg blijven, worden gemarkeerd met een stipje. 
• De rij met getallen 2, 17 kan maar op één manier worden ingevuld, namelijk door twee hokjes te kleuren, 

één hokje leeg te laten en zeventien hokjes te kleuren. 
• De rij met de getallen 6, 11 kan op meerdere manieren worden ingevuld doordat er in deze rij meer-

dere hokjes leeg blijven. Het is noodzakelijk je af te vragen welke hokjes in ieder geval gekleurd dienen 
te zijn. Dit doe je door de hokjes te selecteren die zowel gekleurd dienen te worden bij de uiterst linkse 
positie van de reeksen en de uiterst rechte positie van de reeksen.

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is uit-
gesloten van deelname. De prijswinnaars zullen bekend worden gemaakt op maandag 25 juni 2018. Over de 
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Door Carlijn van der Veen

JAPANSE PUZZEL 
 Los op en win! 
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Door Jan Hornix

Een aantal maanden terug ging Sandro, een 
Georgische exchangestudent, tegenover me zitten 
in de universiteitsbibliotheek. We raakten aan 
de praat: ik zei dat ik binnenkort op reis ging 
naar de Kaukasus, hij vertelde dat Georgië een 
mooi maar ook een moeilijk land is. Ik zou mis-
schien merken op mijn reis dat in de steden een 
liberaal-progressieve jeugd is opgekomen, maar 
modernisering en vooruitgang werden gemeden 
door de oude conservatieve generatie van op het 
platteland.
 Twee weken lang reis ik met mijn geriatri-
sche vader (hij heeft twee liesbreuken) door Georgië 
en Armenië. Tijdens mijn reis heb ik gemerkt dat 
deze landen van hun Sovjetverleden proberen af te 
komen en een moderne, democratische staat pro-
beren te vormen. Allicht wist ik van tevoren niet dat 
tijdens mijn reis een fluwelen revolutie zou uitbreken 
in Armenië. Hieronder het verslag van een Georgië 
dat zonder tegenspraak beweegt naar het Westen, 
en een Armenië dat opkrabbelt uit de perikelen die 
met haar onafhankelijkheid zijn gekomen.

Drukte en het westen in Tbilisi
In Tbilisi is het druk. Volgens de Lonely Planet wonen 
er vier miljoen mensen in Georgië en een miljoen 
daarvan in Tbilisi. Er lopen talloze drukke door-
gangswegen kriskras door de stad, waardoor het je 
verplaatsen van A naar B  soms onmogelijk lijkt. We 
verblijven in het hipste hostel annex uitgaanskwar-
tier van heel Georgië: een oude fabriek, volgestouwd 
met vetplanten, Perzische tapijten, steigerhout en 
oude platenspelers. Mijn vader en ik vallen duide-
lijk uit de mode. 
 Op onze eerste dag lopen we langs straten 
vol NAVO-vlaggen. Sinds 2008 is Georgië kandidaat-
lid bij de NAVO en dat laten ze hier merken: overal 
langs de grote wegen en bruggen hangen NAVO-
vlaggen voor de zogenaamde NAVO-dagen. Een eve-
nement dat jaarlijks terugkomt om de Georgiërs 

bewust te maken van het belang van de NAVO en om 
antiwesterse sentimenten tegen te gaan. We wande-
len een marktje op waar een tandenloze meneer ons 
diverse Sovjetmemorabilia verkoopt: een paar jubi-
leumroebels, twee ansichtkaarten van goedlachse 
Sovjetsoldaten en een prent van Lenin en Stalin 
hard aan het werk. Ik had zelf geen beter metafo-
risch beeld kunnen verzinnen: terwijl de stad zich 
klaarmaakt voor een NAVO-evenement wordt op een 
rommelmarkt al het oude USSR-spul geloosd. 
 Na zijn onafhankelijkheid in 1991 verviel 
Georgië in een periode van criminaliteit, infra-
structureel verval en corruptie. Dit tij keerde bij de 
Rozenrevolutie in 2003. De bevolking kwam massaal 
in protest vanwege vervalste verkiezingsuitslagen, 
wat leidde tot een vreedzame coup en de verkiezing 
van een president met een ramkoers op democra-
tisering, anticorruptie, decriminalisering en toena-
dering tot het Westen. Dit was succesvol, maar de 
autocratische regeerstijl, tezamen met een draco-
nische strafrecht, resulteerde in de verkiezing van 
een nieuwe beweging die vandaag de dag nog aan de 
macht is. Ondanks de behoefte om veel hervormin-
gen van de vorige regering terug te draaien, wilde 
ook deze beweging niet meer terug onder het gezag 
van Rusland. Men bleef toenadering zoeken tot het 
Westen, wat uitliep op het associatieverdrag met 
de Europese Unie in 2014. Dit verklaart overigens 
waarom er hier bij elk overheidsgebouw, rotonde of 
straatlantaarn een Europese vlag hangt. De twaalf 
sterren zijn zelfs te vinden op het dak van de avant-
gardistische Peace Bridge, maar dat zal vast toeval 
zijn. 

Het Georgische achterland
Uiteraard is een land niet alleen zijn hoofdstad. We 
bezoeken Gori, een klein stadje dicht in de buurt van 
Tbilisi en tevens geboortestad van een van de meest 
bepalende figuren uit de twintigste eeuw: Josef 
Stalin. Bij het Stalinmuseum wacht ons een tour van 

IN DE KAUKASUS NIETS ANDERS DAN RUMOER EN STILTE
REISVERSLAG WESTERS GEORGIË EN REVOLUTIONAR ARMENIË
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een gids die eruit ziet als een strenge kindergouver-
nante. Alsof een cassettebandje opstaat begint ze 
non-stop het cv te ratelen van een jonge Stalin, die 
leider werd van het grootste land ter wereld. Het 
verhaal is nauwelijks interessant, op één moment na: 
als ze vertelt over de verschikkingen van de collec-
tivisatie, de goelags en de zuiveringsacties. Ze fluis-
tert dat veel mensen zijn gestorven; wie hiervoor 
verantwoordelijk was lijken we zelf te mogen beden-
ken. Dit museumbezoek signaleert geen verwant-
schap met het westen maar dat snap ik ook. De dage-
lijkse stroom toeristen naar de geboorteplaats levert 
immers veel inkomsten op voor de stad.
 Na de drukte van de stad reizen we een 
dodenrit naar de hoge gebergtes in het noorden. 
Ondanks de honderden kilometers per uur die de 
chauffeur scheurt over de met gaten bezaaide wegen 
en het gegil van mijn medepassagiers, word ik afge-
leid door de verpletterende schoonheid van het land-
schap. We komen aan in Kasbegi waar veel wordt 
gebouwd. Overal waar je kijkt staan restaurants, 
guesthouses of hotels in aanbouw – sommige veel-
belovend, bij andere zijn ze al jaren geleden gestaakt 
met bouwwerkzaamheden. Dit dorpje is allesbehalve 
bruisend. De bewoners lijken nors en verveeld. Het 
dorp leeft van het toerisme dat gekomen is met de 
openstelling van de grenzen voor het Westen. Tijdens 
een wandeling door de bergen vraag ik me af of de 
bevolking hier wel op zat te wachten. Enerzijds 
lijken ze overspoeld te zijn door de westerse koers 
van het land en zich in alle haast aan te passen aan 
het toerisme. Anderzijds verdienen ze hiermee hun 
inkomen. Ik neem het berglandschap nog eens in me 
op terwijl mijn vader met zijn dubbele liesbreuk met 
alle gemak de berg op spurt. De stilte is oorverdo-
vend in de bergen van Kasbegi.

Revolutie in Armenië?
Op onze reis terug naar Tbilisi horen we van een 
Nederlandse toerist dat er massale protesten zijn in 
Armenië en dat is niet de eerste keer. De afgelopen 
jaren is regelmatig groot protest uitgebroken tegen 
de regering van president Serzj Sarkisian. Sinds de 
Armeense onafhankelijkheid in 1991 zijn er diverse 
periodes van onrust geweest waarin de economie 
achteruitging en de levenstandaard daalde. Een rus-
tigere periode tegen het einde van de jaren negentig 
zorgde voor de terugkeer van veel rijke Armeniërs, 

die het land ontvlucht waren. Hierdoor vormde er 
zich een rijke en regerende elite die door middel 
van corruptie nog rijker werd, terwijl dertig procent 
van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Dit 
jaar was Sarkisian op listige wijze premier gewor-
den, waardoor hij nog langer kon regeren. Het volk 
pikte dit niet en hij moest aftreden. Enige kandi-
daat voor het premierschap was de oppositieleider 
Nikol Pashinyan. De meerderheid van het parlement 
stemde echter tegen hem, waardoor het hele land 
plat werd gelegd door demonstranten die een flu-
welen revolutie uitriepen. Even vragen mijn vader 
en ik ons af of we nog wel op bezoek moeten gaan. 
“Sterven moeten we allemaal een keer”, zegt mijn 
vader.
 We rijden met gemak over de grens naar 
de bergen van Armenië.  We komen aan in Sevan bij 
het grootste zoetwatermeer van de Kaukasus. In de 
zomer schijnt het hier vol te zitten met luidruchtige 
Russen, maar nu is het uitgestorven. Hier lijkt geen 
sprake te zijn van revolutie. Waar ze in Kasbegi net 
zijn begonnen met het bouwen van hotels en res-
taurants, is hier alles al volgestouwd en ondertus-
sen begonnen met aftakelen. De Russen probeer-
den hier in de Sovjettijd het meer om te bouwen tot 
vakantieoord. Er werden zelfs pogingen gedaan om 
het water terug te brengen tot eenzesde van haar 
omvang. Dit bleek een totale mislukking. Het meer 
is weer gestegen en diverse geraamtes van hotels en 
speeltuinen steken boven het water uit. Ik vraag me 
af of de revolutie hier wel aangeslagen is en vraag 
aan diverse mensen rond het dorp of de protesten 
niet alleen een zaak zijn van de hoofdstad. Ik krijg 
unaniem antwoord terug dat het hun wel bezighoudt. 
Onze taxichauffeur Gago zegt in gebrekkig Engels 
dat hij het goed vindt en iedereen in Armenië het 
hier mee eens is. De mensen in Armenië zijn arm 
en het (in zijn woorden) “fucking parliament” ver-
gelijkt hij met Don Corleone, alleen dan erger dan 
de Italiaanse versie. Gago geeft ons daarna een ijsje 
en wil ons graag nog de hele dag rondrijden en dat 
begrijp ik wel. Er zijn hier nauwelijks klanten in het 
laagseizoen en al het geld in Armenië gaat naar het 
fucking parlement.

De vlag wappert
Als we Jerevan binnenrijden is het bijna uitgestor-
ven in het centrum. De massa protesterende mensen 



21

G r o e i  e n  b l o e i

in de straten die ik vorige week op het internet zag 
is verdwenen. Het meisje achter het loket in het 
Historisch Museum van Armenië (overigens een 
aanrader) legt ons uit dat onder druk van de bevol-
king het parlement over twee dagen nogmaals zal 
stemmen over het premierschap van oppositieleider 
Pashinyan. Gisteren zag ze nog beelden van revolu-
ties uit het verleden. De dagen voordat het hoogte-
punt kwam was het compleet stil op straat.
 De avond voor de verkiezingen staat het Plein 
van de Republiek vol. Er wordt een concert gehouden 
want de media heeft bericht dat het er naar uit ziet 
dat Pashinyan morgen verkozen wordt. Mensen zien 
dat we uit het buitenland komen. Ze schudden ons 
de hand, een jongeman koopt Armeense vlaggetjes 
voor ons en een jubelende vrouw geeft me haar arm-
bandje. Niemand lijkt tegen deze politieke wending 
te zijn en dat wordt de volgende dag nog eens beves-
tigd als heel Jerevan feestviert wanneer Pashinyan 
inderdaad tot premier verkozen wordt. Toch kan ik 
het niet helpen sceptisch te zijn. Pashinyan lijkt een 
beter leven voor het Armeense volk te willen, maar 
zijn partij is klein en de corrupte elite om hem heen 
is machtig.  Wie zegt dat hij zelf niet binnen het poli-
tieke spel bij de autocratische machthebbers terecht 
komt zoals de voormalige president in Georgië. 
Blind optimisme
Dit wellicht blinde optimisme begin ik na een paar 
dagen pas te begrijpen als we zijn uitgenodigd om 
bij een Armeense familie thuis op bezoek te komen. 
Ze vertellen ons graag over hun cultuur en traditie. 

De Armeens-Apostolische Kerk? De heiligste van alle 
kerken! De bergen van de Kaukasus? De mooiste die 
je ooit hebt gezien! Abrikozen geteeld in Armenië? 
De lekkerste die je ooit hebt geproefd, die hebben wij 
vast niet. Armeens water? Supergezond! Armenen 
zijn nationalistisch en buitengewoon trots op hun 
land. Alles wat hier vandaan komt is het beste. Het 
zijn enkel en alleen de zakkenvullende machthebbers 
die een smet vormen op de Armeense samenleving. 
Dit zorgt voor veel contradicties. De monumenten, 
grote stadions, stadsparken en musea zijn bijvoor-
beeld de mooiste die je ooit hebt gezien, maar ze 
zijn wel gebouwd door de politici met miljarden aan 
belastinggeld. De Armeense kerk is de heiligste, maar 
de patriarch is een slecht man die niet naar het volk 
omkijkt en zich zelfs goddeloos gedraagt. Armeniërs 
wantrouwen de machthebbers door de vele misstan-
den, maar geloven wel in volk en vaderland. Zo is 
de gekte van Pashinyan te begrijpen. Hij is een man 
zonder geld of partij die voor Armenië strijdt.
 Ik weet toch nog een jongen te vinden die 
zijn twijfels heeft. Koryun, een jongen uit ons hostel, 
zegt dat het zeker mogelijk is dat het allemaal toch 
niet lukt. Desondanks maakt het hem niks uit. “Ook 
al lukt het niet, deze week hebben we iedereen in 
de wereld laten zien dat we in Armenië één kunnen 
zijn, en onze onderdrukker zonder bloedvergieten 
omver kunnen stoten.” En wie weet: in Georgië is de 
Rozenrevolutie ook redelijk goed afgelopen, voor de 
meesten althans. 
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Als er een ding is waar alle studenten over 
kunnen meepraten, dan is het wel treinreizen. 
Vertragingen, seinstoringen, wisselstoringen, 
NS-bussen, blaadjes op het spoor (!); iedere fre-
quente treinreiziger heeft er wel eens mee te 
maken gehad. En studenten zitten nogal wat in de 
trein: naar college, ouders en vrienden. In 2016 
deed de NS nog een oproep aan onderwijsin-
stellingen om de collegetijden te wijzigen, zodat 
studenten niet meer in de spits zouden reizen. 
Reden genoeg om eens in de geschiedenis van de 
trein (en het treinreizen) te duiken.
 De eerste trein in Nederland reed in 1839 
tussen Amsterdam en Haarlem en deed daar 25 
minuten over. Dat is nog niet eens zo belachelijk 
veel langer dan het kwartier dat er vandaag de dag 
voor nodig is. Reizigers werden op hun treinkaartje 
- of nou ja, in ieder geval op een replica daarvan uit 
1939 - echter wel verzocht om “zich ¼ uur voor het 
vertrek op de stations te bevinden”. Voor die eerste 
treinen werden machinisten aangetrokken vanuit 
Engeland. In Nederland was er namelijk niemand te 
vinden met ervaring. Engeland kende al sinds 1830 
een passagiersdienst en maakte al langer gebruik 
van goederentreinen. De eerste Nederlandse conduc-
teurs werden gevonden in gedemobiliseerde mili-
tairen die hadden gevochten tijdens de Belgische 
onafhankelijkheidsstrijd.
 Met de komst van de trein werden de reis-
tijden binnen Nederland beduidend korter. Wie er 
de Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland op 
naslaat, vindt een aantal kaartjes met reistijden vanuit 
Utrecht. In 1850 staat voor Nijmegen en Den Bosch 
respectievelijk tweeënhalf tot vijf en vijf tot zeven-
enhalf uur, maar voor een reis naar Maastricht of 
Groningen moest men rekening houden met een reis-
tijd van twaalfenhalf uur of meer (en dat nog zonder 
vertragingen!). Zeventig jaar later was het grootste 
deel van Nederland bereikbaar binnen de tweeënhalf 
tot vijf uur. Enkel voor de Waddeneilanden en delen 
van Zeeland was nog vijf tot zevenenhalf uur nodig.
 Mede gezien deze steeds kortere reistij-
den is het niet zo vreemd dat de opkomst van het 

spoorwegnet wordt gezien als een voorwaarde voor 
de Industriële Revolutie in Nederland (en andere 
landen). Toch werden vanaf de jaren 1930 veel klei-
nere lijnen weer gesloten door de opkomst van auto- 
en busvervoer. De aansluiting met bussen werd 
bewust slecht gehouden en Andere Tijden vertelt 
zelfs over Zuid-Limburgse busondernemers die 
derden extra betaalden om toeristen weg te houden 
uit de trein.
 Rond het begin van de vorige eeuw speelde 
er nog een andere kwestie waar de spoorwegen een 
rol in speelden. Er waren destijds maar liefst drie 
tijdrekeningen in gebruik in Nederland. Een geba-
seerd op een zonnewijzer, waardoor Oost- en West-
Nederland een kwartier van elkaar verschilden, als 
gevolg van een verschil in zonsopkomsttijd. Een 
andere hield de klokkentoren van Amsterdam aan. 
Daarmee konden en wilden de spoorwegen niet 
werken, dus die gebruikten de Greenwichtijd. In 1909 
werd door de regering besloten tot de Amsterdamse 
tijd als standaardtijd - de huidige tijdrekening werd 
ingevoerd in 1940.
 Tot slot, ook het hedendaagse geklaag over 
treinen en dienstregelingen is niks nieuws onder de 
zon. Er werden in 1963 ook krantenartikelen gewijd 
aan de moeilijkheden op het spoor en in 1979, een 
jaar met ook een behoorlijk strenge winter, werd er 
eveneens gemopperd. En ja, ook de negentiende-
eeuwse treinreiziger had het een en ander aan te 
merken op de spoorwegen. De Nederlandse bota-
nicus Vuyck verhaalde in zijn verslag van een dag-
tocht nabij Montfort over de terugreis vanaf Linne-
Maasbracht (nabij Roermond) naar zijn woonplaats 
Leiden: “De trein zou ons aanstonds medevoeren… 
mij wachtte in ieder geval het onverkwikkelijke 
denkbeeld om van 6 uur tot half een ’s nachts in den 
trein door te kunnen brengen.” De trein van zes uur 
was voor hem de enige mogelijkheid om “nog zoo 
laat” de plaats te kunnen verlaten. Vuyck besloot zijn 
verslag van de treinreis met: “Wie ooit een sukkel-
trein wil nemen moet de laatste trein van Venloo naar 
Rotterdam nemen, dan is men er zeker van de helft 
van de tijd stil te staan.”

EEN KLEINE GESCHIEDENIS VAN HET TREINREIZEN
 Over conducteurs, reistijden en gemopper 

Door Afra de Mars
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GRENZELOOS STUDEREN IN TASMANIË!
Door Doortje Swaters

Op 24 november 1642 ontdekte de Nederlandse 
ontdekkingsreiziger Abel Tasman Tasmanië. Op 
10 februari 2018 ging ik hem achterna. Gelukkig 
in een vliegtuig, want het kostte me twee dagen 
om dit eiland ‘under down under’ te bereiken. 
Hieronder zal ik jullie wat vertellen over mijn 
eigen ontdekkingen als student aan de University 
of Tasmania in Hobart. 
 Tasmanië is de kleinste staat van Australië 
en is een eiland onder het Australische mainland. 
Permanente Europese vestiging begon na 1803, toen 
Tasmanië werd aangewezen als Britse strafkolonie. 
De Britse vestiging was tragisch: in een paar decen-
nia is vrijwel de gehele Aboriginalbevolking ver-
dwenen. Op Tasmanië komen vanwege zijn geïso-
leerde ligging veel flora en fauna voor die nergens 
anders te vinden zijn. Het bekendste voorbeeld is de 
Tasmaanse Duivel, ’s werelds grootste vleesetende 
buideldier. Ook leeft de oudste plant ter wereld op dit 
eiland, afstammend van het oercontinent Gondwana. 
Het eiland is tweemaal zo groot als Nederland, maar 
huisvest slechts 500.000 mensen, dus is 34 keer 
dunner bevolkt. Tasmanië heeft dan ook de schoon-
ste lucht ter wereld en 42% van het eiland is World 
Heritage Area. Hierin bevindt zich tweeduizend km 
aan wandelroutes verspreid over achttien nationale 
parken.
 Precies met deze natuur en nationale parken 
weet Tasmanië zich voor mij het meest te onder-
scheiden en ik maak er dankbaar gebruik van. In 
het weekend ga ik zo veel mogelijk naar nationale 
parken om te wandelen, klimmen en kamperen, en 
het is prachtig! 
 Ondanks deze ontdekkingstochten ben ik 
natuurlijk hier om te studeren. Dit begon allemaal 
met de een oriëntatieweek. Deze week had geen cen-
traal programma, geen feestjes, en mensen moesten 
zelf maar uitvogelen wat te doen. Ik kende in deze 
week nog helemaal niemand, en vanuit mijn hope-
loosheid om mensen te leren kennen heb ik drie 
keer deelgenomen aan dezelfde rondleiding over 
de campus. 
 Ik heb me aan het eind van deze week aange-
meld bij drie verenigingen: de rockclimbing, bushwal-
king en rafting club. Een geschiedenisvereniging was 

er niet, alleen een club voor mensen die zich graag 
in historische kostuums hijsen. Ik hield het dus bij 
sportverenigingen. Dat was een goede keus, want 
zo heb ik voor weinig geld allerlei uitstapjes kunnen 
maken en veel mensen ontmoet - zowel internatio-
nale studenten als Australiërs.
 Er waren een paar dingen waar ik in het 
begin moeite mee had. Met name het continu Engels 
spreken vond ik mentaal erg vermoeiend. Ook was 
ik telkens fysiek uitgeput. Als Nijmegenaar denk je 
wellicht te weten hoe het is om te wonen op heuvels, 
maar de bergen van Hobart zijn van een ander kaliber. 
Ondertussen heb ik dit omarmd. Bergen leveren 
namelijk mooi uitzicht op en mooie Fitbitstatistieken. 
Verder mis ik Nederlandse kaas. Soms denk ik melan-
cholisch aan Nijmegen en de TKB, maar ik heb geen 
moment heimwee gehad, want iedereen is enorm 
aardig.
 Aan de universiteit volg ik twee vakken bij 
filosofie, een vak over aboriginalgeschiedenis en 
een vak over Australische geschiedenis in de negen-
tiende eeuw. Het niveau van de vakken is gelijk aan 
dat in Nederland. Net zoals in Nederland moet ik 
zowel hoorcolleges als werkcolleges volgen en 
word ik getoetst met zowel tentamens als essays. 
De groepen zijn wat kleiner. Ik vind met name het vak 
over Australische geschiedenis erg leuk. Het is super 
interessant om te zien hoe verschillende ontwikke-
lingen die destijds in Europa plaatsvonden ook voor-
kwamen in Australië, maar dan net op een andere 
manier.
 Ik heb nog twee maanden over voor ik terug-
kom naar Nederland en vind het niet leuk dat ik mijn 
leven hier moet verlaten. Ik kan jullie allemaal aan-
raden om naar Tasmanië te gaan, maar heb zin om 
jullie GSV’ers straks weer terug te zien! 
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FEUILLETON DEEL 4 - TRAMMELANT IN DE TOREN

DE VERONGELIJKTE VLAMINGEN
Niet veel later, tijdens een zeer vermakelijke Hond 
Bijt Docent, raakten Savanti en Luka in gesprek met 
professor R.A. Barbers en Hein-Jan Fabuleux. Hun 
laatste gesprek met Fabuleux stond hen nog steeds 
in het geheugen gegrift. Het was echter Barbers die 
hoog opvoerde over zijn schaakgrootmeesterschap, 
terwijl Fabuleux zichtbaar zenuwachtig heen en weer 
wiebelde. Pas toen Wiene de In Barbers afleidde, 
konden de twee Fabuleux opnieuw bevragen. “We 
denken dat ibn-Pashmani de schuldige is,” begon 
Luka. “Eerst die boeken Moederlandse Geschiedenis 
van Wisselbrief, toen de verdwijning van Von Merkel 
en de aanstelling van Ariane en daarna het instel-
len van mondelinge tentamens. Ziet u de link met 
ibn-Pashmani’s accent?” “Eureka!”, riep Fabuleux 
uit, “ik ga hem morgen direct confronteren.” “Laat 
dat maar aan ons over,” zei Savanti vastberaden. De 
volgende dag haastten de twee zich naar de kamer 
van ibn-Pashmani. “Aah, Sneetjes, Knollendam, wat 
kan ik voor jullie doen?”, vroeg ibn-Pashmani, alsof 
er geen vuiltje aan de lucht was. “U heeft wat uit 
te leggen!”, foeterde Luka, “Het afgelopen halfjaar 
hebben zich nogal wat veranderingen voorgedaan 
die voor de vervlaamsing van onze mooie univer-
siteit hebben gezorgd. Daar heeft u natuurlijk alle 
belang bij! Niet voor niets is Ariane nu voorzitter. 
Sum Malder heeft u horen zeggen dat u geen goes-
ting meer had in Von Merkel. U heeft haar doen ver-
dwijnen!” Ibn-Pashmani was wit weggetrokken en 
keek de twee bang aan. Na enige tijd begon hij te 
stotteren: “Maar…ik ben helemaal geen Belg!” Nu 
waren het Luka en Savanti die met stomheid waren 
geslagen. “Wat?!”, riep Savanti. “Echt waar! Er vloeit 
bij mij Neêrlandsch bloed door d’ad’ren. Ik had juist 
geen goesting meer in Ariane, maar ik kon niets 
doen, omdat Dries de Vlaming me gezegd had dat 
het goed was. “Dries de… welke Dries de Vlaming?”, 
vroeg Savanti. Verbaasd vroeg ibn-Pashmani: “Zijn 
er twee Driezen de Vlaming?”

 Luka en Savanti wisten niet meer waar te 
beginnen. Door de aandacht die het mysterie vroeg 
kwam Savanti niet meer aan haar voorzitterstaken 
toe, wat haar op fikse kritiek van Mats kwam te staan. 
Het begon haar behoorlijk te duizelen. Ze was echter 
niet de enige. Op het beruchte Havana aan de Waal in 
Café Tom en Jerry duizelde het menig HSV’er, omdat 
de goudgele rakkers onder iedereen gelijk werden 
verdeeld. Ube en Gokkie deelden een urinoir, Maurice 
Hanen dacht dat het feest buiten gevierd werd en 
Marten Ghilijn verkondigde luid enkele wijze levens-
lessen. Ook Savanti en Luka waren letterlijk van het 
padje af. Om onbekende redenen renden de twee 
achter elkaar aan en uiteindelijk gebeurde het onver-
mijdelijke: Savanti in de Waal. Een goedlachse jongen 
van het SOFv schoot onmiddellijk te hulp en zo werd 
een bibberende Savanti weer naar de kroeg geloodst. 
Daar stond Pelle, die die avond nog geen druppel 
gerstenat tot zich genomen had, op haar te wachten. 
“Savanti, Mats weet meer van de verdwijning van Von 
Merkel. Hij is zo dronken dat hij zojuist de namen 
van Von Merkel en Wisselbrief hardop schreeuwde. 
Je moet met hem gaan praten!” Savanti was echter 
behoorlijk beneveld en kon louter “Vo!” uitslaan. “Dit 
is een fiesta om nooit te vergeten!”, schreeuwde een 
kleine Spanjaard door de kroeg. Helaas was dat voor 
Savanti wel het geval.
 De woorden van Pelle waren niet blijven 
hangen en Savanti zag haar bestuursgenootje lange 
tijd niet. Inmiddels was Luka op de borrel van Dr. 
Peppers Puike Promotiepraatje Flora tegen het lijf 
gelopen. “M’n beste Flora, heb jij niet met Annelijn 
Ariane op een kamer gezeten? Zou jij niet eens rond 
kunnen neuzen, in verband met de verdwijning van 
Von Merkel?”, vroeg Luka op de man af. “Zeker, dat heb 
ik al gedaan. Pelle heeft me reeds ingelicht. Weet je, 
ik heb in een grijs verleden nog eens een moordzaak 
in Italië onderzocht, dus dit is echt mijn specialiteit!”, 
grijnsde Flora, terwijl Luka zijn wenkbrauw optrok 

Door Suske en Wiske
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vanwege het guitige gezicht dat hij daarbij trok: “En, 
had je zoektocht resultaat?” Flora knikte. “Ze heeft 
bijna alles meegenomen toen ze verhuisde, maar ik 
vond in de prullenbak nog een briefje met coördina-
ten: 51°50’….”NB 5°51’….. Ik kon alleen de minuten 
niet goed lezen. Ik denk dat dit ergens aan het begin 
van de St. Annastraat of de Graafseweg moet zijn!” 
“Het begin van de Graafseweg?”, vroeg Luka zich 
hardop af, “Het zal toch niet… Van Raafs kelder? Nu 
zijn de rapen gaar!’’ Luka besloot deze aanwijzing 
niet links te laten liggen en spoedde zich de volgende 
ochtend direct naar het huis van de oud-voorzitter, 
die net zijn bed uit kwam. ‘’Sneetjes, pik, wat kan ik 
voor je doen?’’ vroeg Van Raaf terwijl hij een biertje 
opentrok. ‘’Dag Van Raaf, zou je het misschien erg 
vinden als ik een kijkje neem in je kelder?’’ vroeg 
Luka zelfverzekerd terwijl hij al de hem bekende 
route richting de kelder liep. ‘’Maar natuurlijk niet, 
hehehe!’’ riep Van Raaf uit. ‘’Maar daar is verder niks 
bijzonder te vinden. Beetje bier en zelfgestookte avo-
cadolikeur, een man moet toch een voorraad hebben 
om van te leven?’’ Ongelukkigerwijs kwam Luka tot 
de conclusie dat Van Raafs kelder inderdaad niks 
anders bevatte dan vele kratten Jupiler en hier en 
daar een kakkerlak: dit was enkel het zoveelste dood-
lopende spoor. Met een lauw bvo’tje taaide hij weer 
af.
 Niet veel later stond er een ALV voor ander-
halve man en een paardenkop op de planning. Savanti 
zweette peentjes vanwege zure vragen van oud-
bestuursleden over de verdwijning van Von Merkel 
en de gevolgen daarvan voor de HSV. Ondertussen 
bleef een zeskoppig groepje HSV’ers, te weten Dino 
Sückers, Brum Raber, Wolter Rozemakers, Suus 
Bossevink, Caesar Trimmers en Juliette de Hertog, 
maar onderling smiespelen. Op een gegeven moment 
was Savanti het zat. “Ophouden nu! Het zit me tot 
hier!”, schreeuwde ze, terwijl ze de voorzitters-
hamer tot haar eigen stomme verbazing door de 
tafel heen ramde. “Jullie weten toch dat ik het druk 
heb. Als jullie meer weten…voor de dag ermee!” 
“Hoho, Vanti, je denkt toch niet dat zulke goedhar-
tige HSV’ers kwaad in zin hebben? Je mag dan wel 
de teugels in handen hebben, maar dit gaat te ver!”, 
reageerde Mats meteen, terwijl hij haar indringend 

aankeek. “Nou, orde houden is nog wel een dingetje”, 
mompelde Brum tegen Dino. “Dat kunnen wij beter 
hè”, fluisterde Dino terug, terwijl Brum instemmend 
knikte. “Sorry jongens, maar al deze raadsels zijn als 
trekken aan een dood paard. Ik heb gewoon even ont-
spanning nodig”, steunde Savanti, die de opmerking 
van Brum niet had gehoord. “Nou, dat komt goed 
uit!”, riep Jip monter, “wat dacht je van…Andalusië?” 
“Andalusië?!” zei Dino. “Weet je wel hoe warm het 
daar is?”
 Bij terugkomst van de Grote Reis was het 
tijd voor Radboud Jazz, met op het programma 
o.a. optredens van Philippe Geubels en Stromae. 
Terwijl Geubels volop moppen aan het tappen 
was over Nederlanders stonden de HSV’ers op het 
Erasmusplein roddels uit te wisselen. “Wie en wie 
hebben gezoend?” vroeg Quirijn Mootjes onge-
lovig. “Hè, Paul Matthijs? Die zit toch in Engeland 
ofzo?” Savanti, die zich graag afzijdig hield van deze 
kwaadsprekerij, nam een nipje van haar wijn toen 
ze werd benaderd door een altijd nuchtere Pelle. 
“Savanti!” begon hij, ‘‘Mats had het zonet over een 
zekere ‘bespreking’ waar wij niet welkom zijn. Hij 
liep zojuist de Erasmustoren binnen!” “Wat?!”, riep 
Savanti, bij wie eindelijk de herinneringen van 
Havana aan de Waal naar boven kwamen, “en daar 
kom je nu pas mee? Laten we hem gelijk aan de tand 
voelen!” De voorzitster voegde de daad bij het woord, 
greep Luka bij zijn arm en haastte zich op een drafje 
naar binnen, waar ze Mats aantroffen bij de liften. 
“Amai! Vanwaar deze drukte? Ik heb een bespre-
king?” schoot de mediaman, die de bui al zag hangen, 
in de verdediging. “Jij hebt helemaal niks te bespre-
ken zonder je medebestuursleden, jongeman”, wierp 
Luka tegen. “Welnu, voor de draad ermee! Wat is er 
aan de hand?” Een ijzige blik van Savanti was genoeg 
om hem te doen zwichten. “Alsjeblieft, ik wilde nooit 
dat het zo ver zou komen! De ledenvergadering… 
de vernedering… ze beloofden me een belangrijke 
positie als ik hen zou steunen…” “Ach,” zei Savanti, 
“Nu moet je geen oude paarden van stal gaan halen. 
Dat is al lang vergeven en vergeten. Als je ons nu 
verder helpt, krijg je volgend jaar wellicht nog een 
kans!” Met een schalkse knipoog voegde ze daaraan 
toe: “Mijn stem heb je!” Die gedachte beviel Mats wel, 
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en daarmee hadden ze een deal. 
 Mats leidde hen naar de tiende verdie-
ping naar de kamer van Marijke von Merkel, waar 
ze Annelijn aantroffen, die zojuist verdiept was 
in een artikel over reukzin in negentiende-eeuws 
Bastenaken. “Pardon,” viel Luka met de deur in 
huis, “Maar wat doet u in de kamer van Marijke?” 
“Excuses-moi?”, vroeg Annelijn niet-begrijpend. “Dit 
is thans mijn kantoor. Als jullie vragen hebben over… 
wacht… is dat de nieuwe Chanel 8 die ik ruik?” “Ja!” 
zei Savanti al glunderend, “gekocht in de uitverkoop 
bij Douglas voor… wacht eens even, u probeert ons 
van de zaak af te leiden! Wat heeft u te maken met 
de vreemde gebeurtenissen op onze universiteit en 
onze afdeling?” Alvorens Annelijn zich kon verdedi-
gen, werden ze vergezeld door Foubertius en twee-
maal Dries de Vlaming. “Ach wel,” begon Dries, “jullie 
hebben ons warempel in de smiezen.” “De zaak is 
gaan escaleren zonder dat we er erg in hadden...” 
vulde andere Dries hem aan. Foubertius nam het 
van hem over: “We voelden ons als Vlamingen aan 
deze faculteit achtergesteld, maar onze pogingen om 
aandacht te verwerven mislukten faliekant. Dus we 
besloten om grovere maatregelen te nemen. Het ver-
dwijnen van de Spar, de bitterballen…” “De bitterbal-
len?!”, riep Luka verontwaardigd uit, maar Savanti 
maande hem tot stilte. “En jullie hebben zeker Mats 
de opdracht gegeven om de boeken van Wisselbrief 
te stelen? En de verdwijning van Marijke?” “Ach en 

wee…,” jammerde Annelijn, “Die arme Marijke zit 
nog steeds in Mats’ kelder!” “Samen met Samantha...”, 
voegde Mats er schoorvoetend aan toe. “Nadat ik 
haar onder druk had gezet om de Kleine Reis naar 
Gent te organiseren leek het me raadzaam om haar 
te doen verdwijnen.” Savanti, Luka en Pelle waren 
op z’n zachtst gezegd geschokt door het horen van 
deze onthullingen. Maar ze waren de docenten goed-
gezind, en beloofden alles stil te houden op voor-
waarde dat de vervlaamsing van de universiteit werd 
teruggedraaid. 
 Enkele weken later zaten de bestuursle-
den met de Vlaamse docenten op het terras van het 
Cultuurcafé te genieten van een welverdiende pitcher 
Heineken en vele porties bitterballen. Wisselbrief 
had een paar gloednieuwe boeken gekregen over 
Moederlandse Geschiedenis, Marijke was weer afde-
lingsvoorzitter en Jochem Gijssens had zijn baan bij 
de Spar terug. “En”, zei Luka, “we beloven plechtig dat 
we voor de Rode Duivels zullen juichen bij het WK!” 
Met een knipoog blies Savanti het verhaaltje toen uit.

~ 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.

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

www.gsvexcalibur.com/hinternet
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GESCHIEDENISPRENT 
 Door Roos In’t Velt 
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In de Amstelstem die op zaterdag 17 juni 1865 
bij veel Amsterdammers op de deurmat viel, was 
het volgende te lezen: “Waar de menschen, opge-
hoopt in een stad als de onze, den ganschen dag 
niets zien dan stenen en nog eens stenen, waar 
in de drukke buurten geen oogenblik van rust, 
van kalmte wordt gevonden, maar een onophou-
delijk leven, een altijddurende beweging heer-
scht, daar is het een vereischte voor een ieder, 
dat hij soms in de schone natuur verademing 
gaat zoeken voor het dorre, rusteloze stadsle-
ven (…).” Die verademing voor het stadsleven 
sloeg op het gloednieuwe rijd- en wandelpark 
van Amsterdam: het Vondelpark.
 Amsterdam was in de negentiende eeuw 
lange tijd een ‘stille’ stad. In heel Europa was in 
steden een patroon van industrialisatie, vernieuwing 
en uitbreiding te herkennen. Hoewel Amsterdam wel 
stadsuitbreidingen initieerde, kon het niet tippen aan 
de internationale vernieuwingen. In de jaren 1860 
ontstond dan ook het idee dat Amsterdam zichzelf 
meer op de kaart moest zetten om de concurrentie-
strijd met andere steden niet te verliezen. In 1863 
besloot een stel gegoede burgers, onder leiding van 
de rijke koopman Christiaan Pieter van Eeghen, dit 
te doen door een rijd- en wandelpark aan te leggen. 
 Met de aanleg van het park kon Amsterdam 
meer allure vertonen door gelijk een bestaande 
kwestie te verhelpen, namelijk de weinige groen-
ruimte in de stad. Veel gegoede burgers waren het zat 
met een stoflapje voor hun mond langs fabrieken een 
avondwandeling te maken. De gemeente Amsterdam 
was dan ook bang voor een uittocht uit de stad; al 
tijden vertrokken welgestelden in de zomer naar een 
buitenhuis, wat steeds gemakkelijker werd gemaakt 
door de aanleg van een landelijk spoorwegennet. 
Amsterdam moest haar aantrekkingskracht dus ver-
groten om gegoede burgers in de stad te houden. 
Daarnaast heerste het idee dat de volksgezondheid 
bevorderd kon worden door de aanleg van een groot 
natuurpark, dat tevens als een nationaal statussym-
bool moest dienen. 
 Het nieuwe park viel in goede aarde bij de 
Amsterdammers. Althans, bij de Amsterdammers 

die het zich konden veroorloven hun vrije tijd in 
het park te besteden. De grondbeginselen van de 
nieuwe groenruimte stelden dat het park vrij toe-
gankelijk moest zijn voor iedereen. De praktijk was 
echter anders: sommige Amsterdammers werkten 
wel zo’n zestien uur per dag, waardoor ze geen tijd 
of energie meer hadden om de natuur op te zoeken. 
Ook woonden velen ver van het Vondelpark af.
 Voor de stedelingen die wel de luxe hadden 
in hun vrije uurtjes frisse lucht op te snuiven, was 
er in het park genoeg te beleven. Het begon als een 
park waar men kon wandelen of paardrijden, maar 
het scala aan activiteiten werd langzaamaan steeds 
verder uitgebreid. Zo kon men er genieten van con-
certen of lezingen in de muziekkoepel en kon men 
er een glaasje melk nuttigen in het Melkhuis, vogels 
spotten in de zomer en ‘s winters schaatsen op de 
vijvers. In 1893 werden zelfs fietsen toegestaan in 
het park, na lang conflict wegens het ‘gevaar’ ervan 
voor nietsvermoedende wandelaars.     
 Toch bleef het belangrijkste aspect van het 
park wel het vertoeven in de natuur, waar men even 
kon ontsnappen aan alle drukte van de stad. Zoals de 
natuurbeschermers Eli Heimans en Jacobus Pieter 
Thijsse over het park stelden in 1901: “Een triomf 
voor de mannen, die, toen onze stad zich ging uit-
zetten, de noodzakelijkheid inzagen van een groen 
eiland in die groote, grauwe huizenzee, van een mooi 
stil hoekje vol kleur en geur en schaduw in de ruste-
loos woelende en klotsende branding van een steeds 
wassende wereldstad.” 

Door Sophie Jager

“EEN GROEN EILAND IN DE GROTE, GRAUWE HUIZENZEE”
 Het Vondelpark in de negentiende eeuw 
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OVER JAC. P. THIJSSE EN HET NEDERLANDSE NATUURBESEF

‘ONBEKOMMERD’

Tijdens zijn onconventionele maar zeer goed ontvan-
gen GSV-lezing over onder andere wolven, Multatuli 
en koning Willem III vroeg dr. Dik van der Meulen 
de aanwezige studenten wie de naam Jac. P. Thijsse 
kende. Niemand van de aanwezige studenten stak 
een hand op. Van der Meulen vertelde vervolgens 
kort over Thijsse, die volgens hem toch een heel grote 
rol heeft gespeeld in de vorming van het milieube-
wustzijn in Nederland. Afgelopen maart verscheen 
zijn biografie Jac. P. Thijsse. Natuurbeschermer en 
schrijver, waarin Van der Meulen op treffende wijze 
de bewonderenswaardige Thijsse uit de doeken doet.
 ‘Koo’ Thijsse werd in 1865 geboren in 
Maastricht, maar verhuisde in zijn jeugd meermaals 
als gevolg van het militaire beroep van zijn vader. Een 
constante in zijn jeugd was zijn liefde voor de natuur; 
zo vaak mogelijk trok hij in zijn eentje de natuur in, al 
dan niet spijbelend van school. Ondanks dit school-
verzuim deed Jac. het echter steeds beter op school, 
waardoor hij werd toegelaten tot de Kweekschool 
voor Onderwijzers en Onderwijzeressen. Kort daarna 
werd Thijsse benoemd als onderwijzer op een lagere 
school in Amsterdam en later op Texel. Deze posi-
ties gebruikte hij om zijn leerlingen te wijzen op de 
schoonheid van de natuur. Ongetwijfeld heeft hij op 
deze manier veel kinderen weten te bereiken, maar 
zijn ontmoeting met de Amsterdammer Eli Heimans 
zou nog veel invloedrijker blijken. 
 Heimans was onderwijzer en schrijver, en 
koesterde ook een liefde voor de natuur. Met de 
woorden “Laat ons dat samen doen” sloegen Heimans 
en Thijsse de handen ineen en brachten zij na 1894 
meerdere boekjes uit over de Nederlandse natuur. 
Van vlinders, bloemen en vogels zette de toon: de geïl-
lustreerde werken waren persoonlijk en toeganke-
lijk. Daarnaast richtte het duo, samen met onder-
wijzer Jasper Jaspers Jr., in 1896 een tijdschrift op 
voor natuurliefhebbers, getiteld De Levende Natuur. 
Ondanks het kleine aantal abonnees is dit tijdschrift 
belangrijk geweest voor het vormen van een kleine  
gemeenschap van natuurkenners.
 In 1904 verscheen Het vogeljaar. Handleiding 
tot het leeren kenner der meest voorkomende 

Nederlandsche vogels, een productie zonder Eli 
Heimans. Dit boek, met de bekende, gemoede-
lijke toon en een grote verzameling beeldmateri-
aal, werd decennialang herdrukt en heeft enorm 
veel Nederlanders aangespoord om de natuur in te 
trekken. Ondertussen bestreed hij fel, en aanvanke-
lijk vrijwel als enige, het plan van de Amsterdamse 
gemeente om vuilnis te storten in het Naardermeer. 
Door Thijsses tegenstand werd deze “schatkamer 
zonder weerga” dit lot bespaard. Hierdoor stond hij, 
vanwege de noodzaak om de bescherming van het 
gebied op de lange termijn te garanderen, tevens 
aan de wieg van de Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten. 
 Thijsses meest bekende werk moest echter 
nog komen: de Verkade-albums. Hij was namelijk 
gevraagd door de bekende koekfabrikant om de 
tekst te verzorgen bij deze verzamelboeken. De 
eerste reeks, Lente (1906), werd een enorm succes. 
De combinatie van Thijsses aangename toon en de 
door kunstenaars gemaakte plaatjes sprak bij velen 
tot de verbeelding. Zomer, Herfst en Winter versche-
nen in de jaren daarna en waren minstens even mooi. 
Aangezien de seizoenen nu allemaal aan bod waren 
gekomen, ging Thijsse verder met Nederlandse land-
schappen, uitgewerkt in onder andere Blonde duinen, 
Het Naardermeer en Texel. 
 Ondanks al deze publicaties en andere 
bezigheden bleef Thijsse tot aan zijn pensioen actief 
als onderwijzer. Zijn levensmotto, ‘onbekommerd’, 
lijkt door zijn levenslust en zorgeloosheid niet onge-
grond te zijn. Toch had hij, ondanks zijn gezonde 
levensstijl, vaak te kampen met gezondheidspro-
blemen. Hij stierf op 8 januari 1945 in het Noord-
Hollandse Overveen, maar zijn nalatenschap is nog 
steeds merkbaar in het Nederlandse landschap en 
natuurbesef.

Door Isaac Thomas
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DE GROEI EN BLOEI DELLA LINGUA ITALIANA
Door Kris van der Aar

In de late middeleeuwen ontstonden in veel West-
Europese gebieden voor het eerst teksten in de 
‘volkstaal’. Dat wil zeggen: de geschreven vorm 
van de gesproken taal van een bepaalde groep 
mensen, die zou uitgroeien tot voorloper van een 
grote taal zoals wij die nu kennen. Voorbeelden 
zijn Middelnederlands of vroeg-Duits. Aangezien 
Italië in deze tijd in veel opzichten symbool stond 
voor groei en bloei, besteedt dit artikel aan-
dacht aan de opkomst van de Italiaanse taal en 
literatuur.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smaritta.

 
(Halverwege de reis die het mensdom maakt

vond ik mijzelf terug in een donker woud,
daar ik het rechte pad was kwijtgeraakt.)

Zo begint de eerste zang van La Divina Commedia 
(De Goddelijke Komedie), het fameuze epos van de 
Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321), 
waarin de hoofdpersoon een magisch-mythische reis 
onderneemt door de hel, het vagevuur en het para-
dijs. Het werk bestaat in totaal uit honderd zangen 
en is geschreven in een inventief gekruist rijm: ABA-
BCB. Vooral vanwege de grootsheid van dit epos 
wordt Dante al eeuwen beschouwd als de aartsva-
der van de Italiaanse literatuur.
 In de tiende eeuw werden daarente-
gen al (enkele) teksten geschreven in wat wij nu 
‘het’ Italiaans beschouwen: een uitvloeisel van het 
gesproken Latijn (ook wel Vulgair Latijn), oftewel 
met meer klinkers aan het einde van woorden en 
andere klanken, zoals de ‘-zz-‘ in ‘mezzo’ hierboven. 
Uit de veertiende eeuw zijn echter veel meer teksten 
bewaard gebleven, zoals Dantes meesterwerk. Ook 
dit gegeven heeft sterk aan Dantes status als vader 
van de Italiaanse taal bijgedragen.
 In het kielzog van Dante schreef Francesco 
Petrarca (1304-1374), beschouwd als de grondlegger 
van het humanisme, naast zijn Latijnse werken ook 
lyrische gedichten in het Italiaans. Zijn Il Canonziere, 

‘Het Liedjesboek’, met bijna vierhonderd grotendeels 
in sonnetvorm geschreven gedichten, werd wereld-
beroemd. De originele titel luidt ‘Fragmenten van 
zaken in vernaculair’, oftewel de inheemse taal die 
men in de regio sprak. Deze achtte men lang min-
derwaardig aan het Latijn, maar juist door onder 
andere Petrarca groeide deze uit tot volwaardige 
literatuurtaal.
 Dit vernaculair is het Toscaanse dialect 
waarin Dante en Petrarca schreven. Het is een mis-
vatting te denken dat de vele, bijzonder uiteenlo-
pende dialecten die in Italië gesproken worden, zijn 
afgeleid van ‘het’ Italiaans. De huidige standaardtaal 
in Italië is juist gebaseerd op het Toscaanse dialect, 
dat net als alle andere dialecten regionaal is ont-
staan vanuit het Vulgair Latijn. In deze standaar-
disering van het Toscaanse dialect speelde de zes-
tiende-eeuwse literair geleerde Pietro Bembo een 
belangrijke rol. Hij codificeerde een taal, die groten-
deels op Petrarca’s vernaculair was gebaseerd, voor 
standaard modern gebruik in boeken en pamflet-
ten. Na de eenwording van Italië in 1871 werd via 
onderwijs en radio-uitzendingen deze ‘Toscaanse 
standaardtaal’ over het hele land verspreid. Dit was 
nodig, want de dialecten in Italië verschilden des-
tijds dusdanig dat iemand uit Calabrië amper met 
een Florentijn kon communiceren. Nog altijd wordt 
in veel regio’s, zoals Sardinië en Campanië, een sterk 
afwijkend dialect gebezigd.
 Tot slot de derde man die als grondleg-
ger van het geschreven Italiaans wordt beschouwd: 
Giovanni Bocaccio (1314-1375). Deze eveneens 
Florentijnse dichter gaf Dantes komedie zijn ere-
titel La Divina. Ook raakte hij goed met Petrarca 
bevriend en mede hierdoor maakte zijn werk een 
transitie door: waar hij eerder schreef over middel-
eeuwse ridderidealen en hoofsheid, sloten zijn latere 
teksten aan bij de renaissancebeweging. Bekend is 
zijn Decamerone, een raamvertelling van honderd 
novellen door drie mannen en zeven vrouwen die 
op de vlucht zijn voor de in Florence woedende pest. 
Dante, Petrarca en Bocaccio worden op scholen door 
heel Italië nog volop gelezen, en vormen een inspi-
ratiebron voor kunstenaars over de hele wereld.
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G r o e i  e n  b l o e i

Nijmegen is tot het einde van de negentiende 
eeuw beschermd geweest door stadsmuren. 
De vestingstatus van de stad zorgde ervoor dat 
het niet toegestaan was om binnen één à twee 
kilometer buiten de muren te bouwen omdat 
kanonnen vrij schot moesten hebben in het 
geval van een aanval. Om een restant te vinden 
van de stadsmuren kan je naar het Hunner- of 
het Kronenburgerpark gaan. Het zien van deze 
prachtige historische bouwwerken moet haast 
wel een historische sensatie teweegbrengen, die 
je doet wensen dat de rest van de stadsmuren ook 
bewaard waren gebleven. De muren waren voor 
de inwoners van de stad echter steeds meer een 
bron van leed geworden.
 Gaandeweg de negentiende eeuw steeg 
het aantal inwoners van Nijmegen. Omdat de stad 
al was volgebouwd, en het dus niet toegestaan was 
om buiten de muren te bouwen, steeg de bevolkings-
druk enorm. Dit was met name het geval in de armere 
buurten. In de Zwanengas (nu de Piersonstraat) 
woonde in 71 huizen zo’n zevenhonderd mensen, 
wat betekent dat er gemiddeld tien mensen woonde 
in huisjes waarvan sommige nog geen twintig vier-
kante meter waren. Er was geen riolering en afval 
werd op straat gegooid, waardoor er een enorme 
stank hing. Ook zorgde de slechte hygiëne in de over-
volle buurten ervoor dat ziektes en epidemieën zich 
snel konden verspreiden. Vanwege het gebrek aan 
ruimte was er ook geen mogelijkheid om fabrieken 
op te zetten tijdens de industrialisatie. Bovendien 
kon Nijmegen vanwege de muren niet worden aan-
gesloten op het Nederlandse spoorwegnet, waardoor 
de stad werd afgesloten van de vooruitgang.
 Vanaf 1868 werden brieven geschreven aan 
de Tweede Kamer om deze te overtuigen dat afbraak 
van de muren noodzakelijk was. De minister van 
oorlog vond Nijmegen echter te belangrijk als vesting 
om haar op te heffen. Als lichtpuntje werd een tele-
graafverbinding aangelegd en opende in 1865 de 
spoorverbinding Nijmegen-Kleef. Dit werd door de 
Gelderlander beschreven als “Het reddende koord 
voor onze verzinkende welvaart”.  In 1870 werd door 
de Frans-Duitse oorlog duidelijk dat vestingsteden

in de moderne oorlogsvoering nutteloos waren 
geworden, en op 11 maart 1874 werd de nieuwe 
vestingwet aangenomen waarmee onder andere 
Nijmegen haar vestingstatus verloor. De door inwo-
ners langgekoesterde wens om de muren af te mogen 
breken werd vervuld.  
 Er was eindelijk de mogelijkheid om uit te 
breiden, en dit werd dan ook volop gedaan. In de 
eerste 25 jaar na de sloop van de wallen verdub-
belde de bevolking en het bebouwde oppervlak werd 
vier keer zo groot. Omdat de boot die zich ‘industri-
alisatie’ laat noemen zo goed als gemist was, werd 
Nijmegen ingericht als een groene stad voor welge-
stelden. Er werden brede singels aangelegd en grote 
stadsparken. In het Kronenburgerpark werd de voor-
heen zo gehate stadswal een toeristische attractie 
door het uitzicht dat de wal bood. De aanleg van 
waterleidingen en riolering maakte het wonen in 
de stad een stuk aangenamer en in 1894 kreeg de 
stad een monumentaal station waardoor ze einde-
lijk aangesloten werd op het spoorwegnet. Alleen 
in de benedenstad, waar de minder gegoede bevol-
king woonde, bleven de verbeteringen uit. Dit ver-
pauperde gebied moest nog tot halverwege de twin-
tigste eeuw wachten op vooruitgang. 
 De afbraak van de stadsmuren is vanuit his-
torisch monumentaal opzicht dus zonde, maar voor 
de stad noodzakelijk. Door de afbraak van de muren 
kon de oude vestingstad Nijmegen eindelijk uitbrei-
den en tot bloei komen. 

Door Ine de Win

HOE NIJMEGEN TOT BLOEI KWAM

Het monumentale station waarmee Nijmegen 
toegang kreeg tot de moderne wereld.



| 32

Redactielid Jan woont in het enigszins verscholen SSHN-complex Thijmstraat. Zijn ruime kamer 
is zeer langwerpig en staat boordevol met planten. Achterin, bij “the place where the magic hap-
pens” (zoals hij dat zelf verwoordt), kijkt hij uit op een grote tuin, die vanuit zijn gebouw echter 
niet te bereiken is. Vandaar dat Jan een tuin in zijn eigen kamer heeft aangeplant. Met meer dan 
dertig verschillende bloemen, stekjes, kruiden en struikjes heeft hij zijn handen vol aan deze mini-
jungle. Je zou haast de knusse zithoek, het olijke vloerkleedje of het prachtige David Bowie-boek 
over het hoofd zien. Dit alles – en een beregezellige huisgenote – zorgt voor een sfeervol onderko-

men.
      Foto en tekst door Steven Verhoeven

In het hol van... Jan Hornix


