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Niets uit dit tijdschrift mag worden 
verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt, in de ruimste zin van 
het woord, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het 
Historisch Institutioneel Tijdschrift.

Lectori salutem!

Het collegejaar is alweer in volle gang, dus het HInT kan 
natuurlijk niet achterblijven. Met oog op de maatschappe-
lijke heisa rondom de uitzetting van Lili en Howick kwamen 
wij op het thema ‘uitgezet’. Echter, er schuilt natuurlijk nog 
veel meer in dit woord! Zo gingen Ellen en Afra langs bij dr. 
Puschmann om te spreken over migratiegeschiedenis, bestu-
deerde Steven en Mayra vijf notoire dikkerdjes voor de top 5, 
raakte Roos geïnspireerd tot een nieuw prent en vonden Geert, 
Kris, Isaac en (wederom) Mayra uiteenlopende thema’s voor 
hun vrije stukken.
 De redactie legde enkele weken terug haar ambities 
op tafel en deze editie is daarvan de eerste vrucht. De trouwe 
lezer zal zien dat enkele aspecten zijn vernieuwd. De Lieve… 
en het feuilleton zijn hervormd: de eerste kent voortaan een 
vrijere invulling en de tweede is omgetoverd tot het scherts-
verhaal dat een losse episode vormt. Daarnaast is er meer 
ruimte gekomen voor opinie, krijgt proza en poëzie van lite-
raire GSV’ers een podium en kun je de aankomende activitei-
ten van onze vereniging terugvinden!
 Stijn van Nuland vertelt over zijn stage bij 
de NOS, Paul Reef over zijn verblijf aan de universi-
teit van Aarhus (Denemarken) en Bas Oerlemans over 
het thema van de 024geschiedenis waar hij met de 
Publieksgeschiedeniscommissie een activiteit voor organi-
seerde. De puzzel is vanwege de populariteit van de woord-
graptogram (met dank aan Ivo Wolsing) gekozen als de vorm 
van de prijspuzzel, waar deze keer een hele boekenserie mee 
te winnen valt.

Genoeg te beleven! Geniet ervan!

Huub Vilé
Hoofdredacteur

Zelf schrijven voor het HInT? In de 

commissie, of gewoon eenmalig? Dat kan!

Mail naar hintredactie@gmail.com



3

U i t g e z e t

21 Grenzeloos studeren
In de gelukkigste stad van Denemarken.

22 top 5 stevige staatsmannen
Gezette aanzienlijken uit de geshiedenis.

24 Verlichtingsideeën
Van elektrische naar persgasverlichting.

26 Pereyaslav naar Broadway
Een onbekende geschiedenis van joden.

28 het actief studentenleven
En waarom dat is uitgezet.

29 GSV-Periodeplanning
Een overzicht van de aankomende activiteiten.

30 Programma 024geschiedenis
Zie hier de planning van 20 en 21 oktober!

Zie onze Facebookpagina

@Historisch Institutioneel Tijdschrift 

voor het allerlaatste nieuws!

04 hinterview Paul Puschmann
Migratie in perspectief.

08 De waal staat hoog
Proza door Colin Verstraten.

09 opstand bij 024geschiedenis
Een introductie op de Nijmeegse geschiedenis.

10 Leto doet THemis zwijgen
Een opiniestuk over Letterenkoepel LETO. 

12 Studenten in het wild
Stijn verhaalt over een leven vol radio.

13 Lastpakken moeten inpakken
Landen en hun strafkolonies.

14 Van gevangene naar president
Over Rohilala ‘Nelson’ Mandela in Afrika.

16 Woordgraptogram
Zelden was het zo grappig een puzzel te maken!

18 vreemde vroege vermissing
Een schertsverhaal door Castor en Pollux

20 Geschiedenisprent
Een plaatje om op te vreten.

INHOUD
 HISTORISCH INSTITUTIONEEL TIJDSCHRIFT 



H i s t o r i s c h  I n s t i t u t i o n e e l  T i j d s c h r i f t

4

In het kader van het thema ‘uitgezet’ besloot het 
HInT deze maand iemand binnen het vakgebied 
geschiedenis te interviewen met expertise over 
migratie. Wij kwamen terecht bij Paul Pusch-
mann, universitair docent economische, sociale 
en demografische geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit en postdoctoraal onderzoeker aan 
het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van 
de KU Leuven. In dit interview weidt hij uit over 
wat zijn interesse wekte in migratiegeschiede-
nis, het belang van kennis over de geschiedenis 
van de migratie en de rol van historici in het 
hedendaagse maatschappelijk debat omtrent 
vluchtelingen en migranten.

Geschiedenis en migratiegeschiedenis
Paul Puschmann studeerde Geschiedenis aan de 
Radboud Universiteit. Op de middelbare school was 
hij goed in Economie en in Management & Organi-
satie, al was Geschiedenis zijn lievelingsvak. Nadat  
hij zich op verschillende universiteiten op diverse 
mogelijke vervolgstudies georiënteerd had, aan-
vankelijk dacht hij na over bedrijfseconomie, eco-
nometrie en rechten,  belandde hij op een open dag 
van de Radboud Universiteit bij een lezing van Peter 
Raedts, toen hoogleraar middeleeuwse geschiede-
nis, over de historische achtergronden van de Irak-
oorlog en de symbolische betekenis van de inname 
van Bagdad door de Amerikanen. ‘Toen wist ik: ik 
ga Geschiedenis studeren in Nijmegen.’ Een keuze 
waar hij naar eigen zeggen nooit spijt van heeft ge-
had. 
 Puschmann heeft zich tijdens zijn studie 
met name verdiept in historische demografie en 
migratiegeschiedenis. Binnen de migratiegeschie-
denis doet hij onderzoek naar de oorzaken en ge-
volgen van migratie voor zowel de zendende als 
ontvangende samenlevingen. Hij is geïnteresseerd 
in de verbanden tussen migratie en ontwikkeling, 
en hij verdiept zich in de determinanten van inte-
gratie. Puschmanns interesse in migratiegeschie-

denis werd gewekt toen hij tijdens zijn studie col-
leges volgde aan de universiteit van Casablanca en 
stage liep aan het Nederlands Instituut in Marokko 
(NIMAR). Hij ontdekte dat Casablanca honderd 
jaar geleden een relatief onbelangrijk vissersstad-
je was, dat weinig voorstelde ten opzichte van de 
koningssteden Marrakech, Fès, Rabat en Meknes. 
‘Tegenwoordig is Casablanca met zo’n 3,5 miljoen 
inwoners verreweg de grootste metropool in Ma-
rokko: hoe kan dat in godsnaam?’ Uit overgeleverde 
volkstellingen bleek al snel dat die snelle bevol-
kingsgroei vooral het gevolg was van sterke migra-
tie van het platteland naar Casablanca. Net als in 
andere ontwikkelingslanden ging de massale trek 
van het platteland naar de stad gepaard met allerlei 
desastreuze effecten, waaronder het ontstaan van 
zogenaamde bidonvilles, een woord dat voor het 
eerst van de twintigste eeuw in Casablanca werd 
gebruikt om het destijds nieuwe fenomeen van de 
krottenwijken aan te duiden. Waarom bleef Casa-
blanca maar migranten aantrekken, terwijl alsmaar 
grotere aantallen nieuwkomers werkloos in de 
krottenwijk belandden? Deze vraag vormt de basis 
van zijn eerste monografie: Casablanca, A Demo-
graphic Miracle on Moroccan Soil? 
 Na terugkomst uit Marokko begon Pusch-
mann een promotietraject aan het Centrum voor 
Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven in Bel-
gië. Koen Matthijs trad daarbij op als promotor en 
Jan Kok en Leo Lucassen waren zijn co-promotoren. 
Puschmann wijdde zijn proefschrift aan  processen 
van sociale in- en uitsluiting van interne en inter-
nationale migranten in de havensteden Antwerpen, 
Rotterdam en Stockholm in de periode 1850-1930. 
Hij ‘reconstrueerde’ daarvoor de levenslopen van 
zowel migranten als autochtonen op basis van 
een drietal grote historische demografische data-
banken met informatie uit bevolkingsregisters en 
akten van de burgerlijke stand. Hij analyseerde de 
partnerkeuze van migranten, en vergeleek het hu-
welijksgedrag, de gezinsvorming, de arbeidsmarkt-

MIGRATIE IN PERSPECTIEF
  Hinterview met Paul Puschmann                                   
Door Afra de Mars en Ellen Theuws
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trajecten en de overlevingskansen van migranten 
en autochtonen. Uit het onderzoek bleek dat de 
integratie van migranten in drie steden in de pe-
riode van onderzoek ook niet van het leien dakje 
liep. Voor migranten was het moeilijker om in het 
huwelijksbootje te stappen en een gezin te stichten, 
en als ze al trouwden was dat vaak binnen de ei-
gen groep. Aansluiting bij de autochtone bevolking 
vinden was moeilijk, en ook op de arbeidsmarkt 
moesten migranten knokken. Opvallend daarbij 
was wel dat internationale migranten het veel be-
ter deden dan interne migranten, omwille van hun 
hogere scholingsgraad en hun uitgebreidere sociale 
netwerk. Verrassend was ook het feit dat de kansen 
van interne migranten op opwaartse mobiliteit in 
Rotterdam en Antwerpen veel groter waren dan 
in Stockholm, terwijl Zweden vandaag de dag veel 
beter scoort op het vlak van integratie dan Neder-
land en België. In de havensteden in de Lage Landen 
begonnen interne migranten ook in beroepen met 
een lage status, maar zij konden zich opwerken en 
bereikten aan het einde van hun carrière vaak beter 
posities dan de autochtone bevolking. In Stockholm 
stootten migranten op onoverbrugbare barrières 
en bleven meestal in de onderklasse hangen. Tot 
slot hadden de meeste migranten - net als vandaag 
de dag - betere overlevingskansen dan autochtonen. 
Dit zogenaamde healthy migrant effect is in eerste 
instantie het gevolg van een selectie-effect: gezonde 
mensen zijn eerder geneigd om te migreren.
 Momenteel doet Puschmann in het kader 
van het project IM²MEDIATE - The Image of Immi-
grants in the Media: Thought-provoking Effects (KU 
Leuven) onderzoek naar de rol van de media bij de 
totstandkoming van migratiebeleid. Zijn interesse 
gaat daarbij steeds meer uit naar de mogelijkheden 
die digitale krantenarchieven, zoals Delpher, bie-
den. Tevens gaat hij beleidsmakers en journalisten 
over dit thema interviewen. 
 In het afgelopen jaar redigeerde Pusch-
mann samen met Tim Riswick een feestbundel ter 
gelegenheid van het afscheid van Theo Engelen, 
hoogleraar historische demografie en voormalige 
rector van de Radboud Universiteit. De bundel met 
de titel Building Bridges: Scholars, History and His-
torical Demography bevat bijdragen van historici 

van de afdeling geschiedenis van de Radboud Uni-
versiteit, de huidige rector, de decaan van de let-
terenfaculteit en tientallen collega’s uit binnen- en 
buitenland. 
 Naast migratie is Puschmann bijzonder 
geïnteresseerd in partnerkeuze, liefde, seksualiteit 
en huwelijk. Hij ontwikkelde hier een themacollege 
over dat bij studenten goed in de smaak valt. Mo-
menteel legt hij de laatste hand aan A cultural his-
tory of marriage in the age of empires (1800-1920), 
één van de zes delen van A cultural history of mar-
riage from antiquity to the present dat volgend jaar 
bij Bloomsbury zal verschijnen.
 
De meerwaarde van migratiegeschiedenis
In heel Europa is er nu al een aantal jaar veel discus-
sie en verwarring rondom migratie en migratiebe-
leid. Volgens Puschmann heeft het kennen van de 
geschiedenis van migratie een grote meerwaarde 
bij het begrijpen van de problematiek omtrent het 
thema vandaag de dag. ‘Kijkend naar politiek en 
media krijg je het idee dat we met z’n allen met iets 
volledig nieuws worden overvallen. De geschiede-
nis leert echter dat vluchtelingenstromen van alle 
tijden zijn.’ Zo was het aantal vluchtelingen in Ne-
derland in de jaren negentig groter dan nu, maar 
werd dit niet als een crisis ervaren. En tijdens de 
Eerste Wereldoorlog vluchtten er maar liefst zo’n 
miljoen Belgen naar Nederland. Ofschoon die over 
het algemeen zeer hartelijk ontvangen werden, 
ontstonden er ook toen allerlei problemen, maar 
die raakten stap voor stap opgelost. De migratie-
geschiedenis kan ons dus vertrouwen geven in de 
toekomst, meent hij, omdat het de huidige situatie 
relativeert en in perspectief plaatst. 
 In zijn onderzoek naar migratie hanteert 
Puschmann een Europa-overstijgend perspectief, 
waarvan hij het belang benadrukt. Onderzoekers 
focussen te veel op de ontvangende samenleving, 
en verliezen hierdoor de beeldvorming van nieuw-
komers en blijvers in de herkomstlanden uit het 
oog. Ook is er te weinig aandacht voor remigratie 
en de duurzame banden met het herkomstland, die 
zowel positieve als negatieve effecten kunnen heb-
ben op de integratie- en re-integratietrajecten van 
migranten. 
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 Puschmann is bijzonder kritisch over het 
strenge immigratiebeleid van Europa. De pogin-
gen om Europa potdicht te maken, creëren veel 
menselijk leed, vormen barrières voor talentvolle 
mensen om zich in Europa te vestigen, en creëren 
tegelijkertijd een aanzuigeffect voor economische 
migranten met een laag-opleidingsniveau die wei-
nig kans hebben op succesvolle integratie in de 
Europese kenniseconomieën. ‘Als gevolg van het 
strenge visumbeleid, versterk je het beeld dat bij 
veel laagopgeleide inwoners in ontwikkelingslan-
den leeft dat Europa het paradijs op aarde is. Door 
Europa’s grenzen angstvallig gesloten te houden, 
wordt dit beeld niet alleen in stand gehouden, maar 
verder versterkt. Je wekt het idee van Europa als El 
Dorado. Veel migranten zijn bij aankomst ontzet-
tend teleurgesteld, maar zij hebben vaak alles geïn-
vesteerd in de reis naar Europa en daarbij niet zel-
den hun leven geriskeerd. Terugkeren is dan geen 
optie. Het ligt voor de hand dat een deel van deze 
gedesillusioneerde migranten bijzonder vatbaar is 
voor extremistische ideeën en als ze ook nog eens 
niet geregistreerd staan, creëert dit een extra vei-
ligheidsprobleem, omdat ze op die manier ook nog 
eens makkelijk onder de radar van de politie en de 
geheime diensten kunnen blijven.’ Meer in het al-
gemeen is het moeilijker geworden om criminelen 
te detecteren, omdat het huidige visumbeleid ertoe 
leidt dat alle economische migranten en vluchtelin-
gen gecriminaliseerd worden. 
 ‘De recente vluchtelingencrisis heeft laten 
zien dat je mensen die op de vlucht zijn, niet kunt 
tegenhouden. Muren en prikkeldraad helpen niet, 
maar dat wisten we eigenlijk al lang. Ook het IJze-
ren gordijn kon de leegloop van de DDR in de jaren 
’80 van de twintigste eeuw niet verhinderen. Men-
sen die in nood zijn worden inventief; zij bouwen 
tunnels, storten zich massaal op hekwerken of vlie-
gen er gewoon overheen. De vraag is dan waarom 
wij iedere jaar zoveel miljoenen Euro’s investeren 
in het opwerpen van barrières voor migranten. Het 
werkt immers niet en het geld zou beter gebruikt 
kunnen worden om vluchtelingen op te vangen en 
hun integratie te bespoedigen. Bovendien is het ui-
teraard ethisch volledig onverantwoord om mensen 
die op de vlucht zijn voor oorlog en achtervolging 
aan de Europese grenzen tegen te houden, zeker als 
je je bedenkt dat het overgrote deel (84%) van de 

vluchtelingen in de wereld in ontwikkelingslanden 
wordt opgevangen. Europa moet op dat terrein haar 
verantwoordelijkheid dragen en die niet afschuiven 
op buurlanden als Turkije. De angst voor een exo-
dus richting Europa is ongegrond. Het aandeel van 
de wereldbevolking dat migreert is aan fluctuaties 
onderhevig, maar als we de afgelopen halve eeuw 
als geheel beschouwen is migratie opvallend sta-
biel gebleven. De richting van de migratiestromen 
is daarentegen sterk aan verandering onderhevig 
geweest. Beleidsmakers kunnen daar positief op 
inspelen door talentvolle migranten, die nu vooral 
naar Noord-Amerika en in toenemende mate naar 
de Golfstaten trekken, naar Europa te loodsen. Er 
wordt op dit moment opvallend weinig op dat ter-
rein gedaan; het is dan ook niet vreemd dat wij 
voorlopig geen Europese equivalent van Silicon 
Valley hebben. Migratie wordt te veel als probleem 
gezien, terwijl het juist óók heel veel kansen biedt, 
zowel voor de migranten als voor de ontvangende 
samenleving!’

De taak van historici
Vanwege de grote meerwaarde van kennis over mi-
gratiegeschiedenis horen historici een bijdrage te 
leveren aan het maatschappelijk debat over vluch-
telingen en migratie, volgens Puschmann. ‘De ma-
nier waarop historici zich momenteel mengen in de 
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discussie is niet verkeerd. Leo Lucassen schuift bij-
voorbeeld bij veel publieke debatten aan en plaatst 
beleid en gebeurtenissen in context. Dit is goed, 
want er wordt vaak een beeld in de media geschetst 
alsof we voor volledige nieuwe uitdagingen staan, 
en historici relativeren dat en plaatsen gebeurte-
nissen en de reportage daarover in context.’ Toch 
kunnen historici ook nog op een andere manier iets 
betekenen. Doordat historici kennis hebben over 
het migratiebeleid dat in het verleden gehanteerd 
is, kunnen zij volgens hem de voor en nadelen van 
verschillende vormen van beleid analyseren, inven-
tariseren en vergelijken. Door alles op een rijtje te 
zetten, stimuleer je het nadenken over verschillen-
de mogelijkheden om met migratie om te gaan. Te-
vens wordt het mogelijk om best practices in kaart 
te brengen. ‘Door aanbevelingen te doen in de trant 
van sociale wetenschappers, maar dan op basis van 
historische kennis over migratie, kunnen historici, 
en geesteswetenschappers in het algemeen, een be-
langrijke bijdrage leveren aan de maatschappij.’ 
 Puschmann plaatst tevens een aantal kant-
tekeningen bij de inmenging van historici in het 
maatschappelijk debat. Zo is hij van mening dat de 
hoofdtaak van historici blijft om het verleden te be-
studeren, en dat dit niet noodzakelijkerwijze in het 
verlengde van een maatschappelijk belang dient te 
gebeuren. ‘Geschiedenis heeft vanuit zichzelf recht 
op bestaan.’ Verder herhaalt het verleden zich nooit 
zomaar en is de context altijd anders, waardoor 
beleid dat in het verleden succesvol was, niet auto-
matisch heden ten dage werkt. Het gaat immers om 
andere groepen van migranten, andere beweegre-
denen, maar ook de ontvangende samenleving ver-
andert voortdurend, mede als gevolg van migratie. 
Dit gezegd hebbende, blijft het volgens hem van 
belang dat historici zich mengen in het maatschap-
pelijk debat. ‘Ervaring hebben, en die komt uit het 
verleden, is altijd beter dan zonder enige kennis 
van eerdere casussen de problemen aan te gaan.’
  ‘Migratiebeleid werk niet altijd. Het is ook 
belangrijk om de fouten uit het verleden te inven-
tariseren en daar iets van te leren. Een concreet 
voorbeeld van een casus waarbij migratiebeleid 
precies het tegenovergestelde effect heeft gehad, 
vond plaats na de oliecrisis.’ Destijds poogde Eu-
ropese staten ook angstvallig de grenzen te sluiten 
voor migranten. Het gevolg was geen daling, maar 

een stijging van migratie in de vorm van gezinsher-
eniging en gezinsvorming, en een daling van de re-
migratie, omdat migranten bang waren dat ze nooit 
meer naar Europa zouden kunnen terugkeren. ‘Het 
is daarom bijzonder dwaas om te zien dat Europa 
een kleine halve eeuw later een vergelijkbaar beleid 
voert…’

Aanraders
Voor studenten geschiedenis die zich verder wil-
len verdiepen in migratie heeft Puschmann genoeg 
aanraders. Voor de Europese context beveelt hij het 
handboek Moving Europeans: Migration in Western 
Europe since 1650 door Lesley Page Moch aan, op 
wereldschaal Cultures in Contact: World Migra-
tions in the Second Millennium van Dirk Hoerder, 
en als men geïnteresseerd is in ontwikkelingen in 
Nederlandse context zijn Komen en gaan: immi-
gratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 door 
Herman Obdeijn en Marlou Schrover en Vijf eeuwen 
migratie,een verhaal van winnaar en verliezers zeer 
toegankelijk. 
 Verder is er in onderwijs veel te doen om-
trent migratie en is Puschmann zelf betrokken bij 
het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. Het ESDG-
traject van Europa II staat nu reeds volledig in het 
teken van migratie, en ook binnen de nieuwe minor 
Middle East and North Africa Studies is er volop 
aandacht voor migratie. Bovendien is hij momen-
teel met o.a. Jan Kok en Frank Mehring een profi-
leringsminor over migratie aan het ontwikkelen, 
die nieuwe en bestaande vakken omtrent migratie 
in de letterenfaculteit en de faculteit sociale we-
tenschappen bij elkaar brengt. De profileringsmi-
nor zal ook een reflectievak en een denktank over 
migratie bevatten. Ook voor het schrijven van ba-
chelor- en masterscripties zijn er veel mogelijkhe-
den om onderzoek te doen naar migratie. De data-
base Delpher is volgens Puschmann een aanrader 
voor kwalitatief onderzoek naar beeldvorming over 
migranten en voor kwantitatief onderzoek zijn er 
met de database Historische Steekproef Nederland 
(HSN) schitterende onderzoeken te doen. 
 Kortom, er is nog genoeg te onderzoeken 
naar en te leren van migratiegeschiedenis, zodat we 
niet in dezelfde valkuilen stappen als in het verle-
den. 
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PROZA

DE WAAL STAAT HOOG
Door Colin Verstraten

De waal staat hoog deze koude avond. De kade 
ligt er zoals gewoonlijk in dit jaargetijde verla-
ten bij. De terrassen zijn opgeheven en alleen 
kaal beton blijft over.
 Met mijn schoen over de rand van de kade 
kan ik het water aantikken. Ik twijfel, en het slente-
ren door de stad en langs de Waal stelt het nemen 
van een beslissing uit. De avond gaat al richting de 
nacht en het wordt al flink kouder, maar de kou komt 
niet alleen van buiten. Is de behoefte aan sociale con-
tacten groter dan de angst ervoor? Het zag er net 
gezellig uit van een afstand, aantrekkelijk. Ik ben 
welkom, natuurlijk ben ik welkom. En toch voel ik 
dat risico. Slaagt het contact of sta ik de hele avond 
in de hoek van het café te kijken naar hoe andere het 
leuk hebben? Het ziet er altijd zo makkelijk uit, maar 
ik zie niet hoe.
 De kade is nog steeds leeg. Ik ga zitten op 
een bankje en steek een peuk op, maar deze warmte 
zal nooit genoeg zijn. Wordt het een vroege of late 
nacht vannacht? Het kan soms zo goed gaan, als 
vanzelf, maar meestal is het een hele strijd. Ik weet 
dat andere het meestal goed bedoelen. Kwetsen is 
de intentie van weinigen onder ons, maar toch voelt 
iedere uitspraak als een risico. Laat staan de angst 
om verkeerd begrepen te worden.
 Tijdens het verzitten voel ik mijn buik tegen 
mijn jas drukken, nog iets om mij voor te schamen. 
Door het hoge water lijkt het wel alsof je zo recht-
streeks naar Lent kunt lopen. In plaats daarvan lijkt 
het mij toch verstandiger terug te wandelen, rich-
ting de stad. Wat mijn besluit ook zal zijn in de strijd 
tegen introversie.
 Beton maakt plaats voor keien wanneer de 
straat na de poort, die de stad droog moet houden, 
steiler wordt. Een oude herinnering komt weer tot 
mij, een jongere ik die zwalkend zijn weg omhoog 
poogde te vinden. Tot op de dag van vandaag is het 
een godswonder dat ik niet op mijn bek ben gegaan 
met zoveel alcohol in het systeem. De herinnering 
brengt een glimlach op mijn gezicht, dat was een 
mooie avond, toen lukte contact maken wel. Die strijd 
was makkelijk gewonnen.

 De glimlach blijft niet lang, de zenuwen 
zit onder mijn huid. Introvert is het laatste wat ik 
wil zijn, maar extraversie komt niet van nature. 
Langzaam loop ik omhoog wanneer die opmerking 
weer door mijn hoofd gaat: ‘je bent zo overheersend 
aanwezig en dat schrikt af’. In de angst voor de een-
zaamheid van introversie heb ik onbewust mensen 
van mij afgeschrikt. Ja, misschien overcompenseer 
ik wel, maar jezelf zijn is zo makkelijk nog niet als je 
jezelf niet zo graag mag.
 Mijn pas wordt langzamer nu ik bijna bij 
het café ben. De keuze is nog niet gemaakt, of ik dit 
sociale avontuur aanga. Het is mogelijk dat ik er 
te zwaar aan til, maar ik geef erom wat zij van mij 
vinden. Ik kijk naar binnen en zie geen ellende meer 
onder de mensen, bier en gelach tot diep in de nacht.1 

1 Rutger Kopland, Verzamelde gedichten, 
‘Een lege plek om te blijven IX’. 149.
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Door Bas Oerlemans

Als men gaat kijken in de geschiedenis van 
Nijmegen valt een ding op: die Nijmegenaren, 
dat is maar een recalcitrant opstandig volkje. 
Of het nou tegen een Romeinse keizer, de oude 
elite of de komst van een parkeergarage is, als 
er wat te rellen valt dan zijn de Nijmegenaren er 
als de kippen bij. Het thema van de Maand van 
de Geschiedenis, ‘opstand’, is dan ook uitermate 
geschikt voor de 024geschiedenis (zaterdag 20 
oktober, zet het in je agenda!). Uiteraard hoeven 
wij jullie als Nijmeegse geschiedenisstudenten 
niet het hele verhaal van de Bataafse opstand en 
de Gelderse plooierijen uit te leggen. Ook het feit 
dat er in februari 1981 voor een korte tijd een 
vrijstaat genaamd ‘Vrijstaat de Eenhoorn’ gesitu-
eerd was in de Piersonstraat is algemene kennis 
onder ons historici-in-spé. Maar het verhaal van 
de Beeldenstorm in Nijmegen is wellicht wat 
minder bekend. Jammer, want het is een bijzon-
dere geschiedenis.
 Een situatieschets: in 1566 mondden door 
heel de Nederlanden spanningen tussen de katho-
lieke en protestantse bevolking uit in wat men nu 
de Beeldenstorm noemt. De reden daarvoor is zowel 
religieus als politiek. De zeventien provincies van 
de Nederlanden stonden onder gezag van ons aller 
favoriete koning, de Spaanse Filips II van Habsburg, 
de beste man die we nog steeds in ons volkslied toe-
zingen. Deze had zijn regering over de Nederlanden 
gezeteld in Brussel. Filips was nogal rooms gezind, 
vandaar dat de Beeldenstorm zowel religieus als 
politiek gemotiveerd was. En tja, niets zegt zo goed 
‘ik ben het niet eens met de koning én de kerk’ als 
een heerlijk potje vandalisme en heiligschennis.
 Ook Nijmegen werd deze opstand niet 
bespaard. De reden hiervoor lag echter iets anders 
dan die in de rest van de Nederlanden. Nijmegen was 
ook toen lekker recalcitrant. Het nota bene katholieke 
stadsbestuur had niet echt iets met Spanje, aangezien 
Nijmegen (en dus Gelderland) pas sinds twintig jaar 
in handen van de Habsburgers was. Tevens had men 
ook geen zin om de protestantse bevolking te gaan 

opjagen, iets wat Filips II wel voorhad. Zodoende dat 
het stadsbestuur tegen het einde van augustus 1566 
godsdienstvrijheid in de stad afkondigde.
 Niet echt reden voor een opstand door de 
protestantse bevolking dus, zou je zeggen. Alleen, 
tegendraads als het stadsbestuur was, had men de 
godsdienstvrijheid aangekondigd als zijnde een ‘vrije 
Duitse stad’ en dus op basis van het Duitse recht. 
En dat pikte Filips natuurlijk niet. Hij zat echter wel 
met een probleem: Nijmegen had net haar stads-
muur geüpdatet, waardoor een belegering niet echt 
een optie was. Zodoende dat er de vreemde situatie 
ontstond waar Habsburg-/Brusselgezinde katholie-
ken in het door katholieken bestuurde Nijmegen de 
bevolking ophitste tot een opstand. Deze provocaties 
van de Habsburgers onder de protestantse bevolking 
en een stel jongeren die gewoonweg een kans zagen 
tot het 16e eeuwse equivalent van een bushokje in 
elkaar timmeren zorgde ervoor dat dus ook hier in 
Nijmegen uiteindelijk de Beeldenstorm losbarst.
  Heb jij nou na het lezen van het boven-
staande óók zin om lekker (educatief!) te gaan pro-
testeren? Weet je toch niet zo veel van de Bataafse 
opstand, de Gelderse plooierijen of de Piersonrellen? 
Leer je beter door iets te doen dan door een tekstje 
te lezen? Kom dan op zaterdag 20 oktober naar de 
Mariënburg in centrum Nijmegen, en maak van dicht-
bij de opstandige geschiedenis van Nijmegen mee!

(P.S. fakkels en hooivorken niet inbegrepen, oproer-
politie aanvallen op eigen risico).

Zie bladzijde 30 en 31 voor een programmaoverzicht!

OPSTAND BIJ 024GESCHIEDENIS
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EEN OPINIESTUK OVER DE LETTERENKOEPEL

LETO LEGT THEMIS HET ZWIJGEN OP
Door Huub Vilé

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 
september jl. stond de mogelijkheid tot toetre-
ding tot de nieuwe Letterenkoepel LETO geagen-
deerd. Deze koepel is een organisatie die geza-
menlijke activiteiten zal reguleren en als belan-
genbehartiger kan optreden richting de faculteit. 
Bijna zonder uitzondering passeerde de oprich-
ting van LETO ruim anderhalf jaar de revue op de 
ALV’s van onze vereniging. De bespreking over de 
toetreding leek daarom veelbelovend, maar niets 
bleek minder waar.
 De opkomst was bedroevend: buiten de 
twee gastleden en één externe die LETO vertegen-
woordigden, waren het bestuur, kandidaatsbestuur, 
twee leden van de Raad van Advies en slechts twee 
overige leden (oud-bestuur) aanwezig. De in totaal 
vijftien machtigingen bracht het stemgetal op 31. We 
kunnen ons afvragen of een gebrek aan interesse in 
het thema te onderkennen is of dat het volledig uit-
blijven van enige vorm van promotie (buiten de uit-
nodiging zelf) hier schuldig aan is.
 Misschien nog wel kwalijker dan de lage 
opkomst was het gebrek aan informatie ter voorbe-
reiding op de vergadering. Enkel de reeds aangeno-
men Statuten van de koepel werden voorgelegd, geen 
motivatie of kanttekeningen vanuit het bestuur noch 
LETO zelf. Daarentegen gaven twee vertegenwoor-
digers een korte presentatie op de bijeenkomst. Een 
gang van zaken waarbij iedere machtiging eigenlijk 
al zijn waarde verliest.
 Die Statuten vormden direct het eerste grote 
discussiepunt. Een behoorlijke lijst onduidelijkhe-
den en zelfs onwenselijkheden werd blootgelegd. 
Daarnaast werd terecht geopperd dat door het uit-
blijven van een aanvullend Huishoudelijk Reglement 
het functioneren van de koepel vooralsnog een stip 
aan de horizon blijft. Een uitgebreide herziening van 
de officiële stukken was noodzakelijk, zo bleek uit de 
discussie. Een hindernis die echter ook na toetreding 
genomen kan worden.

 Meer problematisch is het punt van verte-
genwoordiging. De Letterenverenigingen zijn divers 
in grootte en invulling; de belangen zullen derhalve 
niet simpelweg hetzelfde zijn. Een grote vereniging 
zoals de GSV heeft echter niet meer in de pap te brok-
kelen, waardoor letterenstudenten onevenredig ver-
tegenwoordigd zullen zijn.
 Kwalijk was het argument vanuit de verte-
genwoordigers van de koepel dat de faculteit had 
aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor 
onderhandelingen via een koepel en dat de Facultaire 
Studentenraad zou hebben aangegeven het over-
legorgaan SOLve op te doeken na totstandkoming 
van LETO – een uitspraak die door de vorige com-
missaris PR van de raad sterk betwist wordt. Of het 
waar is of niet, het argument valt op de vatten als 
een dreigement: ‘word lid of val buiten de boot.’ Dat 
druist van zichzelf al in tegen de belangen van de 
letterenverenigingen.
 Een recent voorbeeld van problematische 
vertegenwoordiging door koepels komt van het 
SOFv, waarin de studieverenigingen van de gehele 
universiteit zijn verenigd. Toen de fondsenverstrek-
ker Student Life haar beleid wilde aanpassen, stapte 
ze voor een samenwerking naar het SOFv. Zonder 
medeweten van de lidverenigingen kwam een over-
eenkomst tot stand waar veel terechte vraagtekens 
bij gezet kunnen worden. Niet alleen gaan de subsi-
dies omlaag, ook vervalt het onderscheid tussen de 
culturele, academische reizen, zoals onze Grote Reis, 
en de bijna platte plezierreizen die bij andere vereni-
gingen de gewoonte zijn.
 Een ander problematisch punt van LETO 
is de commissiestructuur. Activiteiten die voorheen 
ontstonden uit samenwerkingen tussen de com-
missies van verschillende verenigingen, werden al 
enkele jaren beheerd door de Letterencommissie 
en zullen nu onder LETO geschaard worden via 
een afzonderlijke Activiteitencommissie. De bezig-
heden zullen worden vastgesteld door de ALV van 
de koepel, bijgewoond door afgevaardigden van de 
besturen van lidverenigingen.
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 In mijn ogen is dit een overbodige laag. Het 
initiatief om voor bepaalde activiteiten samenwer-
kingen aan te gaan met letterenverenigingen wordt 
uit handen genomen van de GSV-commissies en bij 
de LETO-ALV neergelegd. Natuurlijk kunnen ideeën 
vanuit onze commissies via een van onze bestuur-
ders terecht komen bij LETO. Dit vormt echter niet 
alleen een omweg, maar ook een filter voor de crea-
tiviteit van onze leden.
 Al met al kreeg de koepel het gedurende de 
ALV zwaar te verduren. Toch kregen de voorstan-
ders ook twee positieve geluiden te horen. Allereerst 
werd de contributie van slechts vijftien euro niet als 
probleem gezien. In een ingekomen stuk liet een lid 
zelfs weten dat hij desnoods bereid was dit bedrag 
uit eigen portemonnee te betalen! Het enige echte 
voorargument dat ter tafel gebracht werd, was echter 
eerder verontrustend dan overtuigend: ‘We willen de 
feestjes niet missen.’ Juist ja.

 Na de vele kritiek volgde de stemming en 
bleek dat al het voorgaande een schijndiscussie was 
geweest. De uitslag had dankzij de machtigingen al 
vastgestaan. Met twintig stemmen voor, zeven tegen 
en vier blanco besloot de ALV toe te treden tot de 
koepel. Tot overmaat van ramp werd meer dan een 
kwart van deze stemmen vertegenwoordigd door 
bestuurders van andere letterenverenigingen die ‘uit 
vriendschap’ als gastlid ingeschreven staan bij de 
GSV. 
 Het zal u niet verbazen dat menig kritisch lid 
− waar waren jullie zelf? − gepikeerd is geraakt toen 
de notulen en de verhalen over de gang van zaken 
zich eenmaal hadden verspreid. De ALV lijkt zijn nut 
te zijn verloren. Leto legde Themis het zwijgen op.

Johann Georg Plazer (1704-1761), Leto verandert Lycische burgers in kikkers (circa 1730)
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Door Stijn van Nuland

STUDENTEN IN HET WILD
DE RADIO STAAT ALTIJD AAN
Als historici in wording krijgen we allemaal van 
tijd tot tijd dezelfde vraag wanneer we op een 
familiefeestje staan te praten met een oom die 
ze niet allemaal op een rijtje heeft: ‘zeg, wat ga 
je nou later voor werk doen als je klaar bent met 
dat geschiedenis?’ Velen van ons hebben daar 
vaak geen kant-en-klaar antwoord voor paraat. 
Dat is helemaal niet erg. Je hebt na je studie nog 
tijd genoeg om uit te vogelen wat je nou precies 
wilt gaan doen met je leven. Ik ben in dit geval de 
vreemde eend in de bijt, want als mijn oom die-
zelfde vraag aan me stelt op een saaie familiever-
jaardag, dan roep ik meteen recht in z’n gezicht: 
‘Ik wil later bij de radio.’
 Radio en geschiedenis. Het lijkt de meest 
onlogische combi ooit, maar dat is het zeker niet. 
Voor beide heb je een brede algemene interesse, 
een kritische houding en een gezonde dosis humor 
nodig. Daarom was ik ook maar wat blij dat ik na een 
hoop geregel mijn minorruimte binnen geschiedenis 
mocht gebruiken om stage te gaan lopen bij de NOS!
 Van februari tot mei 2018 liep ik stage bij 
NOSop3, een deelredactie van de NOS. Naast insta-
gramstories en online berichten maken voor jon-
geren is NOSop3 verantwoordelijk voor het nieuws 
dat je ieder uur op NPO 3FM hoort. Dat nieuws 
duurt ieder uur maar twee luttele minuutjes, maar 
je bent er wel de volle 58 minuten van tevoren al 

knetterdruk mee. En dat had ik even over het hoofd 
gezien.
 Mijn stage was veel zwaarder dan ik dacht. 
Als stagiair heb je dezelfde taken als een redacteur. 
Je maakt teksten die de nieuwslezer voor moet lezen, 
je knipt geluidjes die tijdens het nieuws te horen 
zijn en je bent steeds aan het zoeken naar nieuwe 
onderwerpen om een bericht van te maken. Ik kreeg 
de eerste weken veel commentaar op mijn werk-
wijze. Ik dacht dat ik na een paar jaar radio-erva-
ring deze stage moeiteloos zou kunnen doorlopen, 
maar dat was dus zeker niet het geval. Redacteur zijn 
bij de NOS vraagt een uiterst secure werkwijze, wat 
inhoudt dat je altijd alles driedubbel moet checken.
 Toch vind ik het niet vervelend dat me die 
werkwijze is aangeleerd. Ik denk dat het me zelfs bij 
geschiedenis weer verder gaat helpen. Meer dan ooit 
ben ik me er nu van bewust hoe belangrijk het is om 
bronnen steeds weer opnieuw kritisch te bekijken.
 Al met al was het toch wel een droomstage. 
Drie maanden lang stond ik koffie te halen naast al 
mijn grote radiohelden als Domien Verschuren en 
Rámon Verkoeijen. En mijn harde werk als stagiair 
wierp vruchten af. Ik mocht blijven! Nog steeds ga ik 
af en toe een weekend naar Hilversum om als redac-
teur te werken. Dikke tip voor iedereen die al wél 
enigszins weet wat ‘ie later met geschiedenis wil: ga 
stage lopen. Je gaat het fantastisch vinden!
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LASTPAKKEN MOETEN INPAKKEN
 Over verschillende strafkolonies van verschillende landen 

Het is een welbekende grap dat iedereen in 
Australië een afstammeling is van een crimi-
neel. Wat weinig mensen zich realiseren is dat 
Australië niet de enige strafkolonie was en zeker 
ook niet de eerste. Historische strafkolonies 
waren meestal te vinden in de onderontwikkelde 
gebieden van een rijk, met de bedoeling om de 
‘werkschuwe’ en criminele bevolking een doel 
te geven. In de praktijk waren de gevangen niet 
veel meer dan slaven.
 Zoals ik al zei: arm zijn of een crimineel zijn 
was een goede manier om jezelf naar een strafko-
lonie gestuurd te krijgen. Een derde categorie was 
indentured labour. Dit betekende dat je contractge-
bonden moest werken om een schuld af te betalen, 
bijvoorbeeld als je een openstaande schuld niet kon 
voldoen. Wat deze derde categorie bijzonder maakte, 
was dat je jezelf hier ook vrijwillig aan kon binden, 
om bijvoorbeeld naar Brits-Amerika te emigreren 
en zo de kosten te dekken. De Britten gebruikten dit 
systeem van contractarbeid in Noord-Amerika; zo 
prijzen mensen uit de staat Georgia zich nog steeds 
om hun begin als een strafkolonie. Het gebruik van 
contractarbeid in Noord-Amerika ging door tot aan 
de Amerikaanse Revolutie, waarna de Britten hun 
aandacht naar Australië verlegden. Australië staat 
erom bekend dat haar inwoners grotendeels afstam-
melingen zijn van misdadigers, maar een kwart van 
alle Britse migranten die naar Noord-Amerika gingen 
waren ook veroordeelde criminelen. Dit waren veelal 
opstandelingen uit Wales, Schotland of Ierland. Bij 
elke opstand begonnen de Britten alvast proviand op 
de schepen te laden voor de tocht over de Atlantische 
Oceaan.
 Britten zijn niet de enigen die op het geniale 
idee kwamen om lastige mensen simpelweg het land 
uit te mieteren. Frankrijk stuurde gevangen in de 
achttiende eeuw ook naar Noord-Amerika, maar 

dan naar wat nu Louisiana is. Ook Frans-Guyana en 
andere tropische zomerbestemmingen ontvingen 
over de jaren genoeg Fransozen. Ook de Spanjaarden 
maakten gebruik van een strafkolonie voor hun 
krijgsgevangenen. Zij stuurden zevenduizend 
Fransen naar een strafkolonie na de slag bij Bailén 
(1808). De Franse krijgsgevangen werden naar het 
eiland Cabrera gebracht. Omdat Spanje niet effectief 
zijn eigen leger kon bevoorraden, ontbrak een goede 
maaltijd voor de Franse krijgsgevangenen. Hierdoor 
hebben ze jarenlang in hun eentje moeten overleven. 
Slechts de helft heeft dit gevangenschap doorstaan.
 Nederland had het iets beter georgani-
seerd. Onzedelijke en onwillige armen werden in 
Ommerschans en later in Veenhuizen, beide binnen-
landse strafkolonies, ondergebracht. Dit werd geor-
ganiseerd door de Maatschappij van Weldadigheid 
en zij waren van mening dat onwilligen en bede-
laars niet goed zouden functioneren in de over-
zeese koloniën. Ook arme wezen werden er naartoe 
gestuurd. Zij kregen hier les in alle vaardigheden 
die zij nodig hadden om een productieve burger 
te worden, zoals lezen, schrijven, muziek, zang en 
rekenen. Veenhuizen zou, in kleinere capaciteit, tot 
1984 een gesloten gemeenschap blijven voor enkel 
gedetineerden en medewerkers.
 De genoemde landen zijn maar een fractie 
van de landen die gebruik maakten van koloniën 
om hun ongewenste mensen kwijt te kunnen. 
Uiteindelijk blijkt Australië toch niet zo’n geval apart 
als soms gedacht wordt. Je moet gewoon niet verge-
ten: waar je ook vandaan komt, iedereen heeft wel 
crimineel bloed in zich.

Door Geert Dijk
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Op 18 juli 1918 werd in Mvezo, in de toenmalige 
Unie van Zuid-Afrika, een jongen met de naam 
Rohlilala geboren. ‘Rohlilala’ betekent ‘onrust-
stoker’, en dat was hij. Op negenjarige leeftijd 
ging hij voor het eerst naar school en gaf zijn 
lerares hem de Engelse naam Nelson. Vandaag de 
dag kennen we hem allemaal als Nelson Mandela, 
de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
 Mandela groeide op in het dorpje Qunu in de 
Oostkaap. Hij kwam uit een grote familie, zijn vader 
had in totaal vier vrouwen. Mandela had daardoor 
nog drie broers en negen zussen. De familie leverde 
vroeger adviseurs aan het hof van de koning, onder 
hen ook Mandela’s vader. Mandela was de eerste in 
de familie die ging studeren. In 1943 begon hij aan 
een opleiding rechten aan de Universiteit van de 
Witwatersrand in Johannesburg. 
 Vanaf 1944 raakte Mandela steeds meer 
betrokken bij de politieke situatie in Zuid-Afrika 
en begon hij zich te verzetten tegen de Apartheid. 
Hij werd lid van het Afrikaans Nationaal Congres 
(ANC) en deed mee met verscheidene geweldloze 
verzetsacties. Na het bloedbad in Sharpeville in 1960 
zag Mandela in dat geweldloos verzet geen zin had. 
Tijdens een demonstratie begon de politie te schie-
ten en werden 69 zwarte mensen gedood en vielen 
er vele gewonden. Naar aanleiding hiervan stichtte 
Mandela de ‘umkhonto we Sizwe’ (Speer van de 
Natie). Dit werd de gewapende tak van het Afrikaans 
Nationaal Congres. Ze saboteerden en bombar-
deerden overheidsinstanties die symbool stonden 
voor het apartheidsregime. Hiermee hoopten zij de 
zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking ertoe te bewegen 
in opstand te komen en een revolutie te ontketenen. 
Het was aanvankelijk niet de bedoeling om slachtof-
fers te maken, maar dit kon helaas niet worden voor-
komen. Er vielen steeds meer doden en zeventien 
maanden later – op 5 augustus 1962 – werd Mandela 
gearresteerd. 

 In 1961 werd hij verdacht van hoogverraad, 
hoewel hij later werd vrijgesproken. In 1962 werd 
hij echter na een tip van de CIA opnieuw gearres-
teerd vanwege zijn gewapende strijd tegen het apart-
heidsregime. Met een aantal andere leiders van het 
Afrikaans Nationaal Congres werd hij in 1964 ver-
oordeeld voor betrokkenheid bij 193 spionageacti-
viteiten en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf 
opgelegd. 
 Mandela werd gevangengezet in de gevange-
nis op Robbeneiland, een eiland gelegen aan de oost-
kust van Zuid-Afrika. Hier werd hij met medegevan-
genen gedwongen tot arbeid in de plaatselijke kalk-
groeve. De gevangenen werden op basis van huids-
kleur gescheiden. Zo ontvingen zwarte gevange-
nen minder rantsoen dan kleurlingen en Indische 
mensen. Zij moesten zich wassen met koud zeewater 
en sliepen op een slaapmat in een cel van iets meer 
dan een vierkante meter. 
 Waar het regime gehoopt had de wil van 
Mandela te breken, bleek zijn wil alleen maar sterker 
te worden. Mandela aanvaardde geen enkele voor-
keursbehandeling en weigerde om zijn bewakers met 
‘baas’ aan te spreken. Hij leidde ook alle protestac-
ties in de gevangenis. Veel van de gevangenen wei-
gerden met bewakers te spreken. Mandela probeerde 
dit juist wel en wilde zo de situatie van de bewakers 
analyseren. Hij gebruikte zijn tijd om de geschiede-
nis van de Afrikaners en hun taal te leren. Zo kon hij 
hun mentaliteit beter begrijpen en in gesprek gaan. 
Mandela beschouwde de blanke Afrikaners als recht-
matige inwoners van Zuid-Afrika, in tegenstelling tot 
het Afrikaans Nationaal Congres. Het ANC vond de 
bezetting van Zuid-Afrika een moderne vorm van het 
Europese kolonialisme. 
 Na jaren van onderhandeling over zijn vrij-
heid kwam Mandela op 11 februari 1990 vrij op 
verzoek van toenmalig president Frederik de Klerk. 
Na 27 jaar gevangenschap was de hele wereld 

VAN GEVANGENSCHAP
 NAAR PRESIDENTSCHAP
Door Mayra Nijland
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opgetogen toen Mandela eindelijk werd bevrijd. 
Meteen na zijn vrijlating gaat Mandela naar het 
hoofdkwartier van het Afrikaans Nationaal Congres, 
waar hij in 1991 tot de nieuwe voorzitter van de 
partij werd gekozen. Tevens bezocht hij Fidel Castro, 
omdat zijn Cubaanse revolutie in 1959 een inspira-
tiebron was geweest. Bovendien bezocht hij, ondanks 
een verbod van de VS, kolonel Khadaffi in Libië, met 
als argument dat Khadaffi hem niet alleen liet terwijl 
het Westen dat wel had gedaan. 
 In 1994 werd er besloten dat er een natio-
nale verkiezing moest komen in de daaropvolgende 
winter die niet op basis van etniciteit zouden zijn. 
Op 27 april 1994 werd Mandela de eerste zwarte 
president van Zuid-Afrika en opvolger van Frederik 
de Klerk. Mandela was toen 75 jaar oud. Hij stelde 

met hulp van de anglicaanse aartsbisschop Desmond 
Tutu de Waarheids- en Verzoeningscommissie in. 
Deze commissie had tot doel om een zo volledig 
mogelijk beeld van de mensenrechtenschendingen 
onder het apartheidsregime te geven en de waardig-
heid van de slachtoffers te herstellen. In 1997 trad 
Mandela af als leider van het Afrikaans Nationaal 
Congres en in 1999 besloot hij zich niet opnieuw 
verkiesbaar te stellen. Dit maakte de weg vrij voor 
Thabo Mbeki om hem in beide functies op te volgen. 
 Tijdens zijn pensioen was de publieke rol 
van Mandela vooral informeel en symbolisch van 
aard. Hij was medeoprichter van The Elders, een raad 
met voormalig wereldleiders en andere prominente 
figuren. Ook was Mandela er een groot voorstander 
van om het wereldkampioenschap voetbal van 2010 
naar Zuid-Afrika te halen. Hij reed met zijn echtge-
note een ererondje over het voetvalveld maar keek 
de wedstrijden thuis wegens zijn slechte gezondheid. 
In 2012 werd Mandela tweeëneenhalve week in het 
ziekenhuis opgenomen. Hierna vertrok hij naar het 
dorpje waar hij was opgegroeid, Qunu. Hier wilde 
hij in alle rust zijn laatste jaren doorbrengen. Op 5 
december 2013 overleed Mandela op 95-jarige leef-
tijd, waarna in Zuid-Afrika een periode van nationale 
rouw werd afgekondigd. Mandela werd op 15 decem-
ber in Qunu begraven. 
 De Apartheid is officieel ten einde gekomen 
onder het bewind van Mandela. Toch leeft er tot op 
de dag van vandaag nog een gevoel van minachting 
jegens mensen met een niet-Europese afkomst of 
uiterlijke kenmerken. Tekenend hiervoor is het lage 
percentage gemengde huwelijken in Zuid-Afrika. Ook 
de maatschappelijke acceptatie is niet te vergelijken 
met die in Europa. 

Nelson Mandela op negentienjarige leeftijd.
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WIN EEN BOEKENREEKS DOOR HET INVULLEN VAN

HET WOORDGRAPTOGRAM
Los de woordgrapraadsels op en vul de antwoorden in de puzzel in. Een voorbeeld ontleend aan de Volkskrant:
Lievelingstoetje van dino’s -> Jurassic kwark

Let op: vaak kan een antwoord op meerdere wijzen gespeld worden. Bij juiste invulling vind je het prijs-
woord in de verticale balk. Lever de puzzel in zoals vermeld in de disclaimer en win!

1. Communistische vijand van Super Mario (3+8+4)
2. Engelse Orkamissionaris (4+10)
3. Oeroud Drents pension met keiharde bedden (7+2+9)
4. Feeënpeetouders voor Hutu’s en Tutsi’s  (5+2+6)
5. Luchtig maar fascistisch cacaodessert (19)
6. Arminiaans hutje aan zee (17)
7. Flirtte op de Franse brandstapel (5+1+3)
8. Alcoholisch drankje dat hele volken uitroeit (9)
9. Verdedigde Bataafs grondgebied ondanks jeuk bij zijn eigen opstandeling (6+7)
10. Bestormt verkoudheid met revolutionaire wapens (13)
11. Japanse examenmaker (8)
12. Vraag en aanbod in Duitse natievorming (16)
13. Zoete concepten van Leibniz (12)
14. Adembenemende Braudeliaanse methode (13)
15. Kansspel onder de oorspronkelijke bewoners van Sparta (9)

opl. Uitzonderlijke universitaire titel voor etterende bulten (15)

Door Carlijn van der Veen en Huub Vilé
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In deze 4-delige serie vertelt auteur Wil Schackmann over het ontstaan van de Drentse koloniën die in het 
begin van de negentiende eeuw door de Maatschappij van Weldadigheid werden gesticht. Het doel was 
verarmde landgenoten uit hun toestand van ‘diepe ellende en daaruit spruitende zedelijke verbastering’ te 
halen. In een nog woest en maakbaar Drenthe zouden zij leren met landarbeid zelf de kost te verdienen. In 
het in 1822 te Overijssel opgerichte bedelaarsgesticht de Ommerschans zullen die ‘luilevende armen’ eens 
hard worden aangepakt en heropgevoed. In 1824 arriveren de eerste ‘weezen, vondelingen en verlaten kin-
deren’ in de kinderkolonie Veen-huizen. Hier moeten ’s lands meest kansarme kinderen worden opgevoed 
tot nijvere landarbeiders. Met veldwerk en fabrieksarbeid zullen de kinderen hun onderhoud en onderwijs 
bekostigen. Een waterdicht plan – althans, in theorie. De werkelijkheid pakt anders uit: armoede, ziekte en 
sterfte grijpen om zich heen en de kosten rijzen de pan uit. 

In 2018 is het tweehonderd jaar geleden dat de eerste Kolonie van Weldadigheid werd opgericht, met een 
ongekend ambitieus plan. Hoe ging dat verzedelijken en beschaven in z’n werk? En werden de koloniebe-
woners er ‘betere mensen’ van? Al snel ontstond de behoefte aan een plek waar onzedelijke en onwillige 
kolonisten konden worden afgescheiden van de rest. Hiervoor werd een ‘strafkolonie’ ingericht, in eerste 
instantie op de Ommerschans en later, vanwege ruimtegebrek, ook in Veenhuizen. Op basis van uitgebreid 
onderzoek in het rijke Kolonie-archief wekt Schackmann de geschiedenis tot leven.

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is uit-
gesloten van deelname. Oplosingen kunnen tot 1 november 2018 ingeleverd worden per e-mail (hintredactie@
gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

LEES HIER MEER OVER

DE PRIJS
Door uitgeverij atlas contact
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HET SCHERTSVERHAAL
EEN VREEMDE VROEGE VERMISSING
Door Door Castor en Pollux

In Café Mariken zat het 35e bestuur van HSV 
Camelot te wachten tot haar leden arriveerden 
voor het einde van de Scavenger Hunt. De zes 
bestuursleden zaten aan een lekker goudgeel 
gerstenatje, toen Dianne Wouplein en twee eer-
stejaars het café binnen kwamen lopen. ‘Ik denk 
dat de kans groot is dat we gewonnen hebben!’ 
riep Dianne enthousiast. ‘Je hebt het ieder geval 
beter gedaan dan Arya, die als bestuurslid het 
goede voorbeeld heeft gegeven door de activiteit 
al niet serieus te nemen.’ zei Wolter geïrriteerd. 
Met een paar kalme, kernvolle woorden maande 
Caesar zijn medebestuursleden tot rust. Op dat 
moment nam de voorzitter van de Acco, Ysabella, 
het woord en nodigde iedereen uit om nog even 
te blijven voor de naborrel. Toen de borrel uit-
eindelijk flink aan de gang was en het gerstenat 
vloeide, probeerde Mats Leestman ouderejaars 
van zijn PERSES-projectje te overtuigen en mee 
te nemen naar het PERSES-Feest. Aan de andere 
kant van de zaal oreerde een benevelde Marten 
Ghilijn waarom de eerstejaars bij debatvereni-
ging Quadrivium zouden moeten komen en hoe 
dit hun studie zou verrijken. Toen de avond zijn 
einde kende, vertrokken de HSV’ers naar hun vol-
gende bestemming. 
 De volgende ochtend zaten bijna alle eer-
stejaars, ofwel mentaal, ofwel fysiek, in het college 
van Professor Hekwerk, die hen bezig hield met een 
verhaal over de rol van de Middellandse Zee. Net op 
het moment dat de eerstejaars dachten van hun wel-
verdiende pauze te kunnen genieten, kwam Brum 
Raber binnen voor een collegepraatje. ‘Goedendag 
allemaal! Ik ben Brum Raber en ben komend jaar de 
voorzitter van HSV Camelot. Jullie kunnen mij her-
kennen aan mijn paarse brilletje en mijn grijze HSV-
vest’, zei Brum luid. Hij voegde hieraan toe dat hij 
altijd open staat voor een praatje. Terwijl Brum de 
trap van de collegezaal opliep, kwam een meisje met 
bruine krullen naar hem toe gerend. ‘Jij bent Party 
Kim toch?’, vroeg Brum. ‘Klopt!’, zei het meisje met 
een licht Brabants accent. ‘Ik wil je iets vragen. Ik 
was gister bij de borrel in Café Mariken met Dianne 

Wouplein en mijn mede-eerstejaars Ellie Teuns, maar 
ze is vandaag niet op komen dagen. Ik heb haar al 
proberen te bereiken, maar krijg geen reactie.’ Het 
gezicht van Brum vertrok van verbazing. ‘Weet je 
nog waar je haar voor het laatst hebt gezien?’ ‘Het 
enige wat ik weet is dat toen Dianne en ik naar huis 
gingen, Ellie nog met een aantal ouderejaars mee 
wilde stappen’, zei Kim beduusd. ‘We moeten haar 
echt vinden Brum, want ze wil morgen zo graag naar 
het HSVeestje.’ ‘Ik begrijp het’, zei Brum, ‘het is voor 
ons ook niet goed om nu al een eerstejaars kwijt te 
raken. Daarom zullen mijn bestuur en ik dit ook hoog 
op nemen.’
 Later die middag opende Brum om 15:32 
uur de bestuursvergadering. Als eerste vertelde 
Brum het verhaal dat hij die ochtend van Kim had 
gehoord en vroeg of iemand misschien een vermoe-
den heeft waar Ellie is. ‘Suus en Thijs zouden toch 
wel weten waar vermiste eerstejaars zich bevinden, 
zij kennen ze natuurlijk van binnen en van buiten!’, 
gniffelde Wolter. ‘Nou ik ben hier echt te oud voor 
en mij bereikte het nieuws dat jij erg goed met kin-
deren bent’, zuchtte Thijs Tim richting Brum, terwijl 
hij zijn kater probeerde te verbergen met een HSV-
bril. Na een lange vergadering besloot het bestuur 
om Brum en Arya op deze zaak te zetten. Met frisse 
moed besloten ze om een kijkje te nemen bij de 
universiteitsuitbater, in de volksmond ook wel het 
UU genoemd. Aangekomen bij de UU zagen Brum 
en Arya een groepje geschiedenisstudenten zitten. 
Het waren Bob Slijkmans, Yurt Woudink en Kas van 
de Slenk die druk in de weer waren met het klagen 
over een college van Han Chef. ‘Jongens ik heb een 
belangrijke vraag’, begon Brum. ‘Eerstejaars Ellie is 
kwijt’, onderbrak Ayra hem. ‘Aangezien jullie gisteren 
allemaal bij de Scavenger Hunt waren, weten jullie 
misschien waar Ellie is gebleven’, vroeg ze hoopvol. 
Geschrokken keken ze elkaar aan. ‘Wij hebben haar 
ook niet meer gezien, want wij zijn vroeg naar huis 
gegaan’, zei Kas. ‘We willen morgen namelijk nog 
vlammen bij het HSVeestje’, voegde Yurt eraan toe. 
Met weinig nieuwe kennis verlieten Brum en Arya 
de UU. ‘Ik denk dat we het maar beter even kunnen 
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laten rusten’, zei Brum. ‘We zitten nu echt op een 
dood spoor en ik zou niet weten waar we moeten 
beginnen met zoeken.’ 
 Later die middag kwam ons HSV-duo de 
onafscheidelijke Dino Sückers en Dionne de Zwart 
tegen, die al hadden gehoord van de vermissing 
van Ellie. ‘Hey Brum, doe je goed! Je eerste week als 
HSVoorzitter en nu al een eerstejaars foetsie, dat had 
ik ook nog wel gekund’, grinnikte Dino. ‘Hoe weet jij 
dat Dino?!’, vroeg Arya. ‘Carola den Moer heeft ons 
dat verteld’, zei Dionne. ‘Zij stond laatst te praten 
met studieadviseur Marga de Blaauw en die was 
volgens haar al helemaal in de stress van die inten-
sieve weken, en nu raakt er ook nog een eerstejaars 
vermist.’ ‘Misschien moeten wij dan ook maar eens 
langsgaan bij Marga’, stelde Brum voor. Met deze 
informatie vertrokken de bestuursleden naar de 
negende verdieping. Terwijl ze in de lift stonden, 
vingen ze een gesprek op tussen Wilhelm van Mercy 
en Maria Linders. ‘Die studenten verdwijnen ook bij 
bosjes’, zei Wilhelm met een strenge toon. ‘Na die eer-
stejaars zijn we nu ook een ouderejaars kwijt.’ Maar 
voordat zij meer konden horen, was de lift aange-
komen op de negende verdieping en liepen ze rich-
ting Marga’s kantoor. Aangekomen bij haar kantoor, 
vielen Brum en Arya direct met de deur in huis: ‘We 
zijn een eerstejaars kwijt en hoorden dat er nog een 
ouderejaars vermist is! Weet u hier misschien meer 
van?’, vroegen Brum en Arya hoopvol. ‘Ik heb ver-
nomen dat ook Tijn Skelter niet meer bij colleges 
is gezien’, zei Marga. ‘Dit wordt alleen maar erger’, 
zuchtte Brum. Na even nadenken kwam Marga met 
een antwoord: ‘Ik heb verder weinig verstand van 
vermissingen, dus ik kan verder niks voor jullie doen.’ 
Met krakende koppen liepen onze HSV’ers Marga’s 
kantoor uit.
 De dag erna stonden een stuk of vijftig 
HSV’ers een groots sixties-feestje te bouwen, maar 
er was nog steeds geen spoor van Ellie en Tijn. ‘Brum, 
Brum, ik ben bang dat er nog iemand vermist is, ik 
kan Wiske niet meer vinden!’, kwam een aange-
schoten Nadia Ondiepbodem de HSVoorzitter ver-
tellen. ‘Rustig maar Nadia, Wiske vond als kers-
verse FeBoco-voorzitter dat aanwezigheid wat over-
schat was en wilde liever klemmen bij het corps’, 
zei Brum geïrriteerd. Ondanks dat de muziek iets te 
zacht stond en het gerstenat aan de dure kant was, 

maakten de aanwezige HSV’ers er toch een geslaagd 
feest van, waarna zij uitvlogen naar andere uitbaters. 
Enkelen speelden nog een potje huigje-tik voor ver-
schillende uitgaansgelegenheden.
 De volgende ochtend zaten de meeste HSV-
bestuurders weer voor hun verplichte kameruur-
tje op de HSV-kamer, met uitzondering van Suus en 
Wolter. ‘Volgens mij hebben Wolter en Suus beiden 
te diep in het glaasje gekeken’, riep Quirijn Mootjes, 
die in een luid gesprek was verwikkeld met Marten 
Ghilijn. ‘Dat kan gebeuren, dat overkwam Carice bij 
dat PERSES-feestje ook’, zei Radiostijn gniffelend. Op 
het moment dat Radiostijn dit zei, bedacht Caesar 
Trimmers zich iets. ‘Ik weet misschien waar Ellie en 
Tijn zijn’, zei hij. ‘Ze zijn allebei bij dat PERSES-feest 
geweest; dat kan er iets mee te maken hebben. Dan 
zullen we naar Mats Leestman moeten, die heeft het 
de hele avond over zijn PERSES-projectje gehad.’ ‘Ik 
ga wel met je mee’, zei Thijs, ‘dan gaan we Mats eens 
aan de tand voelen.’
 ‘Hoe gaan we Mats voor het blok zetten?’, 
vroeg Thijs aan Caesar. In alle kalmte vertelde 
Caesar zijn plan aan Thijs. Ze gingen Mats voor het 
blok zetten door te zeggen dat ze weten dat hij Ellie 
en Tijn had meegenomen. Eenmaal aangekomen 
bij Mats, viel Thijs maar gelijk met de deur in huis: 
‘Mats, jij hebt Ellie en Tijn ontvoerd, zij zijn name-
lijk bij jouw PERSES-feestje geweest!’ ‘We weten dat 
jij het bent’, zei Caesar streng. Mats keek op en gaf 
het met moeite toe. ‘Oké, ik was het inderdaad’, zei 
Mats. ‘Ik wilde voor mijn nieuwe PERSES-projectje 
zorgen dat iedereen naar onze feesten kwam en niet 
naar de HSVeesten. Met alleen de leden van die kleine 
verenigingen redt mijn project het niet. Ik heb de 
HSV’ers nodig!’ ‘Maar waarom heb je Tijn en Ellie 
dan ontvoerd?’, vroeg Thijs. ‘Ellie was veel te enthou-
siast over het HSVeestje en ik moest voorkomen dat 
dit oversloeg. Ik wilde eigenlijk Wiske als FeBoco-
voorzitter ontvoeren, maar die nam haar aanwezig-
heid toch niet serieus, dus heb ik Tijn maar ontvoerd.’ 
‘Dit verklaart het verhaal wel’, zei Thijs. ‘Maar Mats, 
dit had je toch helemaal niet hoeven doen, want de 
HSV wordt gewoon lid van PERSES!’, zei Caesar. ‘Dus 
kunnen onze leden gewoon naar zowel PERSES- als 
HSV-activiteiten.’ Met deze wijze woorden van Caesar 
was dit mysterie ook weer opgelost en werd er nog 
een gerstenatje gedronken bij de UU.
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GESCHIEDENISPRENT 
 Door Roos in ‘t Velt 



21

U i t g e z e t

Tot de kerst vertoef ik in het Deense Aarhus: 
de gelukkigste stad van Denemarken, dat op 
zijn beurt – als we het jongste World Happiness 
Report van de VN moeten geloven – weer het 
derde gelukkigste land ter wereld is. Deels is 
dit het gevolg van uitgekiende City Branding: de 
Europese culturele hoofdstad van 2017 doet er 
alles aan om hip, modern en kosmopolitisch voor 
de dag te komen. Inwoners dragen hier, overi-
gens keurig volgens het officiële beleidsplan hun 
steentje aan bij.  Iedere Deen die ik tegenkom 
vertelt me hoe geweldig Aarhus is – en zeker niet 
onterecht.
 Na een maand hier heb ook ik mijn cynische 
historicusbril afgezet. Gesticht als Vikingnederzetting 
heeft de stad een rijke historie. Het autovrije centrum 
weerspiegelt dit en is een pittoreske mix van goti-
sche kerken, negentiende-eeuws classicisme en – 
mijn persoonlijke favoriet – het strakke functiona-
listische gemeentehuis uit 1937. Als je onbegrijpe-
lijk genoeg niet geïnteresseerd bent in sociaal-rea-
listische arbeiderswoningen of de modernistische 
universiteitscampus uit de jaren 1940, dan zijn er 
altijd nog moderne architectonische hoogstandjes 
te bewonderen in de gerenoveerde havens Aarhus 
Ø en Dokk.
 In een van de bakstenen kolossen op de 
campus deel ik mijn kantoor op de vijfde verdieping 
met promovendus Rasmus. Als Forskningspraktikant 
ben ik verbonden aan een onderzoeksgroep die het 
secretariaat van de Volkenbond onderzoekt, de onte-
recht verguisde voorloper van de bovengenoemde 
VN. Dit secretariaat was een grootschalige experi-
ment in international public administration en legde 
de grondslagen voor zowel de beroepsnormen en 
-praktijken voor internationale ambtenaren als de 
organisatiestructuur van naoorlogse internatio-
nale organisaties. Allesbehalve duffe diplomatieke 
geschiedenis: zo onderzoeken we bijvoorbeeld ook 
de propagandastrategieën en narratieven ter legiti-
mering van de Volkenbond. 

 Zelf was ik de afgelopen weken bezig met 
het redigeren en het verzamelen van afbeeldingen 
en het ontwerpen van de omslag van een nieuw boek 
over de Volkenbond. Daarnaast hielp ik met het orga-
niseren van een congres en zal ik dat in november 
weer doen. De komende tijd richt ik me op het his-
torische handwerk: de analyse van interviews met 
voormalige Volkenbondkopstukken na de oorlog. 
Het leukste aan de Deense academische wereld is 
dat je direct volwaardig meedraait in een onder-
zoeksgroep. Je staat op gelijke hoogte met anderen 
en als kers op de taart mag ik ook een aantal colle-
ges verzorgen. Enige nadeel is dat iedereen om stipt 
12 uur in een kwartier zijn of haar lunch naar binnen 
schrokt.
 Buiten de afdelingskantine en de stads-
grenzen is de onverwacht mooie Deense natuur: 
loofwouden, vennen en meren in een glooiend 
heuvellandschap. Aarhus is weliswaar een haven-
stad, maar ten zuiden van het centrum is het 
Moesgaardstrand en -bos evenals de paleistuinen 
van Marselisborg met zeezicht. Verscholen in dit bos 
is het Moesgaardmuseum over de Vikingtijd en pre-
historie, en daarnaast heeft Aarhus ook het gere-
nommeerde Aros voor moderne kunst, historisch 
openluchtmuseum Den Gamle By en diverse klei-
nere musea in de aanbieding.
 Ten slotte is Aarhus ook een erg interna-
tionale stad waar iedereen Engels kan. Dat is maar 
goed ook, want het Deens is niet te verstaan en eerlijk 
gezegd ook niet om aan te horen. Het enige mindere 
aan Denemarken is dat het weer er nog natter is dan 
hier, terwijl het bier in kroegen flink duurder is dan in 
Nederland. Dat mag echter niet baten. Aarhus heeft 
een fantastisch georganiseerde top-100 universiteit 
met een open academische cultuur en een bruisend 
studentenleven, ook voor internationale studenten. 
Als je je intellectuele horizon wil verleggen en meer 
dan genoeg te zien en te doen wil hebben, dan raad 
ik je Aarhus en Denemarken van harte aan. 

GRENZELOOS STUDEREN
Een half jaar in de gelukkigste stad van Denemarken
Door Paul Reef
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In het verleden zijn er heel wat dikke personen 
geweest; veelal uit de elite, daar die zich een 
luxueus leven konden veroorloven. Zo kwamen 
er ook regelmatig zwaarlijvige staatsmannen 
aan de macht. Napoleon merkte bijvoorbeeld op 
over Frederik I van Württemberg, bijgenaamd 
The Great Belly-Gerent, dat God hem gescha-
pen had om te laten zien hoe ver de menselijke 
huid opgerekt kon worden. Ook tegenwoordig 
zijn niet alle regeringsleiders in topvorm. Baron 
Waqa, de huidige president van Nauru, is zeker 
geen schrielhannes – maar goed, wat wil je in 
een land waar meer dan zestig procent van de 
bevolking lijdt aan obesitas. Hieronder volgen 
nog vijf staatsmannen die vrij letterlijk behoor-
lijk waren uitgezet.

1. Dionysius van Heraclea Pontica (c. 360-305 
v. Chr.)
Heraclea was een stad aan de kust van de Zwarte 
Zee in het noorden van het huidige Turkije. Vanaf 
ongeveer 337 v. Chr. was Dionysius daar aan de 
macht. Hoewel hij wordt omschreven als een milde 
en rechtvaardige heerser, was dat niet waarom hij 
bekend was; dat was immers zijn enorme omvang. 
De geschiedschrijver Nymphis van Heraclea schreef 
in de 3e eeuw v. Chr. dat hij vanwege zijn gulzigheid 
zo dik werd, ‘dat hij vanwege zijn zwaarlijvigheid 
constant te maken had met ademhalingsproblemen 
en een gevoel van verstikking.’ Om te voorkomen 
dat hij in zijn slaap zou stikken, hadden artsen lange 
naalden gemaakt die ze in zijn zij en borst prikten 
wanneer hij dreigde weg te zakken. Op sommige 
plekken had hij echter zo veel vet, dat hij de naalden 
daar niet meer voelde. Ook zou hij een kist voor zijn 
lichaam houden als hij mensen moest ontvangen, 
zodat ze zijn dikke lijf niet hoefden te zien en enkel 
met zijn gezicht converseerden. De Griekse toneel-
schrijver Menander (342-291 v. Chr.) suggereert zelfs 
dat Dionysius uiteindelijk in zijn eigen vet is gestikt, 
een dood waarvan Menander zegt dat het ‘de enige 
gelukkige is’ omdat hij zou kunnen zeggen: ‘Hier ga 
ik met plezier weg.’

2. Vitellius (15-69)
Bij ietwat gezette keizers denkt men al snel aan 
keizer Nero, die meestal geportretteerd wordt met 
een aanzienlijk omvang, maar als we Suetonius 
mogen geloven hield keizer Vitellius (r. april-decem-
ber 69) ook wel van een flinke maaltijd. Nu moet 
daarbij gezegd worden dat Suetonius’ beschrijvin-
gen doorspekt zijn van roddel en achterklap en dat 
zijn vader gediend had onder Vitellius’ voorgan-
ger en rivaal Otho, dus wellicht heeft Suetonius het 
leven van Vitellius (letterlijk) ietwat aangedikt. Toen 
keizer Galba (r. 68-69) Vitellius tot ieders verrassing 
naar de provincie Germania Inferior stuurde, zou hij 
opgemerkt hebben dat ‘men van niemand zo weinig 
te vrezen had als van mensen die alleen maar aan 
eten dachten en dat de bodemloze put van Vitellius’ 
keel wel gevuld zou kunnen worden met de rijkdom-
men van de provincie.’ Toch wist de legeraanvoerder 
het te schoppen tot keizer. Volgens Suetonius was 
Vitellius ‘buitensporig lang, zijn gezicht was meestal 
steenrood van de drank, zijn buik was dik.’ Zijn rege-
ring was echter maar van korte duur. In december 69 
werd hij door soldaten van zijn rivaal Vespasianus (r. 
69-79) gemarteld en ter dood gebracht. Zelfs bij zijn 
terechtstelling werd Vitellius door het joelende volk 
nog uitgemaakt voor vreetzak. 

3. Hendrik VIII (1491-1547)
De Engelse koning Hendrik VIII is voornamelijk erg 
bekend omdat hij zes keer trouwde en twee van zijn 
vrouwen op het schavot liet eindigen. Nadat zijn 
eerste vrouw hem geen zoon kon schenken vroeg 
hij bij de paus toestemming om te scheiden. Deze 
weigerde echter, waarna Hendrik de Anglicaanse 
Kerk stichtte. Verder stond Hendrik VIII bekend als 
een buitengewoon dikke vorst. Op zijn 44e raakte hij 
ernstig gewond in een riddertoernooi. Hij werd uit 
het zadel geworpen en zijn gepantserde paard viel 
boven op hem. Hendrik was daardoor twee uur lang 
buiten bewustzijn en raakte ernstig gewond aan zijn 
benen. Hij liep hersenschade op waardoor zijn per-
soonlijkheid werd beïnvloed: hij werd depressief, 
gewelddadig en paranoïde. Door de verwondingen 
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aan zijn benen kon de eens zo sportieve Hendrik niet 
meer lopen. Daarnaast begon hij erg veel te eten; 13 
gangen per dag en hij dronk zo’n vijf tot zes liter wijn 
en bier per dag. Metingen van zijn harnassen tonen 
aan dat zijn tailleomvang in dertig jaar tijd van 99 
naar 132 centimeter groeide. Bij zijn dood scheen hij 
wel rond de 180 kilo gewogen te hebben. 

4. Gerard Andriesz Bicker (1622-1666)
De familie Bicker was een rijke Amsterdamse regen-
tenfamilie uit de 17de eeuw. De vader van Gerard, 
Andries Bicker, was bewindvoerder van de VOC 
die mede door zijn vader was opgericht. Ook was 
Andries meermalen burgemeester van Amsterdam, 
gedeputeerde der Staten-Generaal en kolonel in de 
schutterij. Zelf was Gerard de heer van Engelenburg 
bij Herwijnen. In 1649 kreeg hij de erebaan als drost 
van Muiden en nam hij zijn intrek in het Muiderslot. 
In de Gouden Eeuw was er eten genoeg voor degenen 
die dit konden betalen, zo ook voor de rijke familie 
Bicker. Zij lieten zich graag portretteren door hun 
favoriete schilder Bartholomeus van der Helst, hij 
portretteerde vader Andries, moeder Trijntje en 
Gerard. Op deze portretten is te zien dat ook vader 
en moeder van behoorlijke omvang waren. In 1848 
werden de portretten op een veiling aangeboden. 
Dat van zijn vader en van Gerard zijn aangeschaft 
door het Rijksmuseum en zijn daar vandaag de dag 
nog steeds te bewonderen. Het schilderij van Gerard 
wordt tegenwoordig getoond door wetenschappers 
in colleges en op congressen, om aan te tonen dat 
kinderobesitas er altijd al is geweest. Gerard Bicker 
werd slechts 44 jaar oud, vermoedelijk door zijn 
ongezonde levensstijl.

5. William Howard Taft (1857-1930)
Er gaat een verhaal dat president Taft (r. 1909-1913) 
vast kwam te zitten in de badkuip van het Witte Huis. 
Het hoofd van de huishoudstaf, Ike Hoover, schreef in 
zijn memoires uit 1934: ‘The President would stick in 
it when bathing and had to be helped out each time.’ 
Nu was Taft zeker de zwaarste president van de VS 
ooit – hij woog tijdens zijn presidentschap meer dan 

150 kilo – maar de kans is klein dat hij vast kwam 
te zitten in zijn badkuip. Taft had namelijk nog vóór 
zijn daadwerkelijke presidentschap begon opdracht 
gegeven tot plaatsing van een XXL-badkuip in het 
Witte Huis. Dit bad was zo groot, dat vier volwassen 
mannen er tegelijk in konden zitten. Tafts overge-
wicht zorgde er regelmatig voor dat hij het mikpunt 
werd van spot. Het beroemdste voorbeeld dateert 
van voor zijn presidentschap. In de eerste jaren van 
de twintigste eeuw diende hij als gouverneur-gene-
raal op de Filipijnen. Op een zeker moment tele-
grafeerde hij zijn baas, minister van Oorlog Elihu 
Root, dat hij acht uur lang paardgereden had. Root, 
bezorgd als hij was, telegrafeerde terug: ‘How is the 
horse?’ Overigens was Taft wel actief bezig met zijn 
gewicht. Hij bezocht regelmatig zijn diëtist en jojode 
vaak met zijn gewicht. Op het eind van zijn levende 
woog hij nog maar een schamele 111 kilo. Toch is het 
zonde dat de enige persoon die ooit zowel president 
als opperrechter van de VS is geweest, vooral herin-
nerd wordt om zijn overgewicht.

William Howard Taft (1908)
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In het Algemeen Handelsblad van donderdag 
18 augustus 1910 schreef een docent aan een 
technische hogeschool, naar aanleiding van een 
Londense correspondent van het handelsblad, 
een verslag over de staat van straatverlichting 
in respectievelijk Amsterdam en Berlijn. Hierbij 
gaat hij meer specifiek in op de economische 
voordelen van persgasverlichting, al is deze ont-
wikkeling ook onderdeel van een groter vraag-
stuk: een veranderende stad bij nacht. Hierbij 
doel ik voornamelijk op het veranderende aan-
zicht van de laatnegentiende-eeuwse en vroeg-
twintigste-eeuwse metropool, dat onder andere 
door innovatie in verlichting in een nieuw jasje 
werd gestoken.

Het bericht d.d. 18 september 1910
‘Naar aanleiding van de opmerkingen van onzen 
Londenschen correspondent over de omzetting van 
electrische straatverlichting in gasverlichting schrijft 
de heer G. A. Brander à Brandis, privaat-docent voor 
het gasbedrijf aan de Technische Hoogeschool te 
Delft, ons het volgende:
 “De zaak is in het kort deze. De strijd tus-
schen gas en electriciteit, waaraan zoovele verbe-
teringen op beiderlei gebied te danken zijn, wordt 
thans ook op het gebied der intensiefverlichting met 
kracht gevoerd.
 Tot voor eenigen tijd stond in dit opzicht 
de electrische verlichting met zijne krachtige boeg-
lampen en vlambogen bovenaan. In de laatste jaren 
heeft op dit gebied de gastechniek echter een grooten 
sprong voorwaarts gemaakt, en is men er in geslaagd 
gaslampen van zeer groote lichtkracht te construee-
ren door het gas onder hoogeren druk dan gebrui-
kelijk aan den brander toe te voeren. Bedraagt de 
drukking van het gas voor gewone binnenverlich-
ting gewoonlijk 30-40 m.m. water, zoo worden deze 
intensief gaslampen gevoed met gas onder een druk 
van 1300-1400 m.m. water. Voor deze verlichting 
is noodig een speciale comprimeer-installatie en 

persgasleiding. Men heeft met dergelijke persgas-
verlichting per gloeikousje lichtsterkten van 1200 
tot 1500 kaarsen kunnen bereiken. Bij samenvoeging 
van twee of meerdere gloeilichamen per lamp komt 
men zoodoende tot lichtintensiteiten van eenige dui-
zenden kaarsen en kan men de intensiteit der boog-
lampen overtreffen. Niettegenstaande den betrek-
kelijk korten levensduur der kousjes en de speciale 
leiding enz. is deze persgasverliohtüig aanzienlijk 
goedkooper dan electrisch licht. Oogenblikkelijk met 
zomerverlof uitsterdig zijnde, beschikt ik niet over 
de noodige cijfers ter toelichting.
 Dergelijke gaslantaarns nu, die gewoonlijk 
bolvormig van gedaante en aan hooge palen han-
gende door het publiek voor electrische gehouden 
worden, zijn het, die men thans in het centrum van 
Londen gaat toepassen.
 En wat nu aangaat “deze feitelijke terug-
tocht” zij uw correspondent gerustgesteld door de 
mededeeling, dat men in de brandpunten van de 
moderne wereldstad Berlijn, n.l. in Friedrichstrasse, 
Potsdammer Platz en omgeving, reeds twee jaar 
geleden de electrische lampen door deze persgas-
verlichting heeft vervangen en wel met zulke uitne-
mende resultaten, dat het bestuur van Berlijn beslo-
ten heeft deze vervanging regelmatig uit te breiden. 
Hoewel deze op het moment zelf groote uitgaven 
vordert, wordt op den duur een zoo mogelijk nog 
schitterender verlichting tegen veel lageren prijs ver-
kregen. Zoo zal dit jaar te Berlijn over een straat-
lengte van circa 40 K.M. de electrische- voor gasver-
lichting moeten plaats maken, terwijl dit verleden 
jaar reeds over 25 K.M. geschiedde.
 Deze kleine toelichting moge een iets ander 
licht werpen op het “allermerkwaardigst feit” door 
uwen correspondent beschreven.”
 Onze lezers zullen zich herinneren dat onze 
Berlijnsche correspondent eenigszins uitvoerig over 
de economische voordelen van de persgaslampen 
heeft geschreven.’

Door Wouter Raaijmakers

‘STRAATVERLICHTING EN NOG IETS’ 
 Een reactie op het Algemeen Handelsblad uit 1910 



25

U i t g e z e t

Een veel latere repliek
Ach, mijnheer G.A. Brander à Brandis, wat komt 
uw vergelijking van straatverlichting met een dui-
zendtal kaarsen toch aandoenlijk over. Toen ik gis-
terenavond door het centrum van Nijmegen liep en 
mij richtte tot een groot lichtbord, moest ik spon-
taan aan uw bijdrage in het Algemeen Handelsblad 
denken. Allereerst zou ik graag uw focus op econo-
misch gewin willen verleggen naar een nadruk op de 
duurzaamheid van energie. Hoewel u ongetwijfeld 
niet in de toekomst kon kijken, erger ik mij mate-
loos aan uw gebrabbel over geldelijke voordelen van 
persgasverlichting ten opzichte van elektrische ver-
lichting. Duurzame energie speelt vandaag de dag 
een grote rol bij zowel consumenten als producen-
ten, waarbij de focus ligt op elektrische energie, die 
vaak is opgewekt middels de zon of de wind. Ik denk 
dat het maar goed is dat tijden daadwerkelijk ver-
anderen, omdat we met de tijd grote vooruitgang 
hebben geboekt op het gebied van het opwekken 
van groene energie, en omdat we onze lichtbronnen 
tegenwoordig meten in lumen in plaats van kaarsen. 
Wellicht reageer ik iets te fel op uw bevindingen: ook 
u bent, net als ik, een product van de eigen tijd. Mijn 
tijd is echter ook een product van de uwe. Dat wil 
zeggen: we geven de wereld door aan latere genera-
ties, waarbij u wellicht wat beter had kunnen passen 
op onze kleine globe.
 Nu ik mijn relaas over duurzame energie 
heb gehouden en weer tot mezelf ben gekomen, zou 
ik u graag updaten over hoe ver elektrische verlich-
ting intussen is gekomen. Als resultaat van het voort-
durend innoveren op gebied van elektronica beschik-
ken we intussen over nieuwe soorten licht: TL, LED 
en nog veel meer! TL-buizen verlichten massaal zie-
kenhuizen en werkplaatsen, en zijn daar verdomd 

goed in door de grote glazen buizen die het licht uit-
stralen. Over LED: deze ontiegelijk kleine lampjes 
hebben gloei- en halogeenlampen intussen al wegge-
concurreerd. Sinds 2009 zijn gloeilampen verboden 
en later volgde ook de halogeen, vanwege de simpele 
reden dat ze te veel energie verbruikten in vergelij-
king met bijvoorbeeld LED. Het leuke van LED is de 
vele mogelijkheden om de lichtbron toe te passen: 
traptreden, decoratieve kerstlampjes, schoenen en 
nog veel meer wordt heden ten dage rijkelijk versierd 
met licht. Daarnaast heeft bijna iedereen er tegen-
woordig bijvoorbeeld een op zijn mobiele telefoon 
zitten, hoewel ik me nu bedenk dat ik een tweede 
brief zou moeten schrijven om uit te leggen wat een 
mobiele telefoon precies is… Een groot nadeel van 
bijvoorbeeld TL is, althans naar eigen zeggen, de 
kilheid van het licht. Hoewel gloeilampen minder 
duurzaam zijn in het gebruik daarvan, gaven ze wel 
een warme gloed af, om even niet te spreken over de 
letterlijke warmte. Dit brengt mij ook op mijn derde 
en tevens laatste punt dat ik aan wilde kaarten: het 
stadsgezicht bij nacht.
 Met de kennis die ik vandaag de dag heb 
opgedaan durf ik te zeggen dat u in een belangrijke 
periode schreef over de verlichting van een stad: in 
het begin van de twintigste eeuw groeiden steden uit 
tot ware metropolen met een levendig nachtleven, 
dat werd uitgelicht met nieuwe verlichting. Graag zou 
ik eens door uw Amsterdam of Berlijn heen lopen, om 
zo een betere indruk te krijgen van de eerste neon-
lichten, van de persgaslampen en de eerste lichtbor-
den. Een door licht gedragen aanzicht van een stad 
moet betoverend zijn geweest, en ik ben ergens wel 
jaloers dat ik die bewondering en ontzetting niet met 
u mag delen. Daarom zou ik mijn brief willen afslui-
ten met een vraag: Heeft u zich wel verwonderd?
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DE ONBEKENDE GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN HET VESTIGINGSGEBIED

VAN PEREYASLAV NAAR BROADWAY
Door Isaac Thomas en Kris van der Aar

In juli 1971 werd Fiddler on the Roof de op dat 
moment langstlopende Broadway-musical aller 
tijden: in 1964 was de show, die sinds vorig jaar 
in een nieuwe productie ook weer in Nederland 
volle zalen trekt, al voor het eerst opgevoerd en 
bijna drieduizend opvoeringen later werd het 
vorige record gebroken. Wat echter maar weinig 
mensen weten, is dat de musical is gebaseerd 
op de Jiddische roman Tevje en zijn dochters 
(1894) van de Joods-Russische schrijver Sjolem 
Alejchem. Hierin voert de melkboer Tevje in een 
klein dorpje met een brede Joodse gemeenschap, 
ook wel sjtetl genoemd, een strijd tegen de tsa-
ristische autoriteiten om vast te houden aan zijn 
Joodse tradities en gebruiken. Wat nóg minder 
mensen weten, is dat dit dorpje onderdeel uit-
maakte van het zogeheten Черта́ осёдлости, 
ofwel Vestigingsgebied, waar tussen 1791 en 
1917 miljoenen Oost-Europese Joden werden 
gedwongen zich te vestigen.
 Sjolem Alejchem groeide zelf op in een 
sjtetl in het huidige Oekraïne, waar hij onder andere 
getuige was van de grote pogroms die in 1905 door 
Zuid-Rusland raasden. Dit gebied maakte deel uit 
van het bovengenoemde Vestigingsgebied, evenals 
grofweg het huidige Wit-Rusland, Litouwen en delen 
van Polen (zie kaartje). Alejchem, die door misge-
lopen zaken van zijn rijke vader toch in armoede 
opgroeide, schreef op zijn vijftiende al een Joodse 
versie van Robinson Crusoe. Dit was het begin van 
een literaire carrière waar je u tegen kunt zeggen. Het 
was dankzij het kapitaal van zijn vrouw Olga Loev 
dat hij in 1905 kon vluchten naar New York, om later 
ook nog enkele jaren in Genève te vertoeven. Zijn in 
financieel opzicht grillige levensloop, vooral met zijn 
diepe armoedige dalen, is tekenend voor het leven 
in het Vestigingsgebied.

 Er waren meerdere redenen voor de 
Russische tsarina Catharina II de Grote (r. 1762-
1796), met wiens glansrijke reputatie de tweede-
jaars bij de cursus Gender al kennisgemaakt hebben, 
om in 1791 te besluiten het gebied op het kaartje 
in te richten als het enige leefgebied voor Oost-
Europese Joden. Ten eerste hadden veel van haar 
voorgangers – vooral keizerin Elizabeth (1709-
1761) – al geprobeerd om Joden die weigerden zich 
te bekeren tot het Russisch-Orthodoxe christendom 
Rusland uit te zetten, maar zij hadden hierin gefaald. 
Bovendien had in 1772 het Russische Rijk de toen-
tertijd Poolse provincie Belorussia geannexeerd. In 
dit gebied – het huidige Wit-Rusland – leefden veel 
Joodse kooplui, die nu naar Moskou trokken om 
betere zaken te kunnen doen. Hierop protesteerden 
leden van de koopmansgildes in Moskou bij de stede-
lijke regering; volgens hen was concurreren met de 
Joden vanwege hun ‘’welbekende fraude en leugens’’ 
onmogelijk. Voor Catherina was de keuze tussen het 
beschermen van de gevestigde orde van de hoofd-
stad of een religieuze minderheid een simpele: zij 
verbande alle Joden uit het Russische Rijk naar het 
Vestigingsgebied – waar naast Joden ook veel andere 
groeperingen leefden – en verdedigde dit door te 
stellen dat Joden wettelijk in het Rijk altijd al enkel 
de rechten en plichten hadden die aan hen als groep 
specifiek waren toegeschreven; het recht op verblijf 
in de rest van het Rijk hoorde hier niet bij.
 Diverse politieke gebeurtenissen zijn van 
invloed geweest op de samenstelling van en het leven 
in het Vestigingsgebied, zoals de Tweede Poolse 
Deling in 1793. Hierbij schoof de westelijke grens 
van het Russische Rijk een flink stuk richting het 
westen op, waardoor de Russische tsaren er een 
aanzienlijk aantal Joodse onderdanen bij kregen. 
Het Pools-Litouws Gemenebest kende namelijk een 
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relatief grote Joodse populatie, omdat de Zwarte 
Dood hier, naar men beweert, niet tot nauwelijks 
een impact had gehad. Daarnaast hielden de ver-
schillende Russische monarchen, die in de betref-
fende periode op de troon zaten, er soms zeer uiteen-
lopende opvattingen over het Joodse gebied op na. 
Zo besloot Nicolaas I in 1829 dat de Baltische regio 
Koerland voortaan niet meer deel zou uitmaken van 
het Vestigingsgebied, waardoor het leefgebied van 
vele Joden nog verder werd ingeperkt. Alexander II 
gaf daarentegen vanaf 1859 wat vrijheden aan enkele 
Joodse groepen om zich buiten het gebied te vesti-
gen. Binnen het gebied hadden de Joden namelijk 
niet veel vrijheden.
 Zo waren de Joden die in het Vestigingsgebied 
leefden, volgens een volkstelling uit 1897 een kleine 
vijf miljoen in totaal (wat neerkomt op zo’n elf 
procent van de totale bevolking in het gebied), niet 
alleen beperkt in hun bewegingsvrijheid, maar ook 

in hun beroepskeuze en opleidingsmogelijkheid: zo 
werd er in 1886 een quotum ingesteld dat inhield 
dat slechts tien procent van de studenten uit Joden 
mocht bestaan. Daarnaast konden de Joodse groepen 
zichzelf amper tot niet door middel van landbouw in 
voedsel voorzien, daar de Joodse populatie bijna in 
zijn geheel bestond uit kooplui en ambachtslieden. 
Een ander negatief gevolg hiervan was de extreme 
concurrentie tussen de Joodse kooplui onderling en 
tussen hen en de kooplui van de autochtone bevol-
king, wat leidde tot verpaupering. Toch hield de ver-
armde Joodse bevolking zichzelf op de been, met dank 
aan verscheidene liefdadigheidsorganisaties die in 
deze periode opbloeiden vanuit hun religieuze lief-
dadigheidstraditie. Sommigen mochten en konden 
hun levensgeluk echter ergens anders beproeven: 
zo was het studenten, sommige ambachtslieden en 
soldaten toegestaan buiten het Vestigingsgebied te 
wonen.
 In 1917, vlak voor het uitbreken van 
de Oktoberrevolutie in Rusland, werd het 
Vestigingsgebied door de Provisionele Regering 
formeel ontbonden, waardoor Oost-Europese Joden 
vanaf dat moment weer vrij overal mochten leven. 
Helaas mocht Sjolem Alejchem, die in 1914 wederom 
uit Europa was vertrokken, dit niet meer meemaken. 
Hij stierf in 1916 aan tuberculose, uitgerekend in 
New York, waar op Broadway zijn verhaal over het 
Vestigingsgebied zou worden vereeuwigd.
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UITGEZET: HET ACTIEF STUDENTENLEVEN
Door Carlijn van der Veen

Genoeg studenten met een WO-diploma, genoeg 
studenten die nominaal afstuderen, genoeg stu-
denten met het predicaat ‘cum laude’: genoeg stu-
denten die studeren volgens het boekje. 
 Maar studeren is meer dan studeren alleen. 
Studeren dient gepaard te gaan met het opdoen van 
de meest diverse ervaringen. Leer organiseren, leer 
relativeren. Leer falen en leer weer opstaan. Hierbij 
hoort de ervaring om op jezelf te wonen, om met 
een tientje de week door te komen, om prioriteiten 
te moeten stellen.  
 Steeds minder studenten kiezen er echter 
voor om op kamers te gaan. Steeds minder studen-
ten kiezen ervoor culturele initiatieven te bezoeken. 
Steeds meer studenten kiezen ervoor niet méér uit 
het studentenleven te halen dan studiepunten. De 
oorzaak hiervoor is lastig vast te stellen. Ik weiger 
om de verantwoordelijkheid volledig af te schuiven 
op de invoering van het leenstelsel. Zou de individua-
lisering van de maatschappij in zijn algemeen er mee 
te maken hebben, of is het sociale verwachtingspa-
troon om nominaal af te studeren te dwingend? Er 
zijn genoeg financiële, sociale of maatschappelijke 
processen aan te wijzen die studenten aansporen zo 
rendabel mogelijk een diploma te halen. 
 Wat de oorzaak van het probleem ook is, 
ik maak mij zorgen over de langzame uitholling van 
het actief studentenleven. Helaas biedt de GSV, dat 
een van de waardevolste onderdelen van mijn stu-
dententijd is, een goed voorbeeld van het teruglo-
pend aantal actieve studenten. De actieve leden die 
er zijn, zijn terughoudend zich te committeren aan 
commissiewerk. Met de grootste moeite worden 
taken opgenomen. Vooral de formele commissies 
hebben moeite leden te vinden en taken te verdelen. 
Waarom? Het is mij een raadsel. Het is een laagdrem-
pelige kans te leren vergaderen, te leren notuleren, te 
leren prioriteren. Het is een prachtige kans je te ver-
breden en te verdiepen in je eigen vakgebied. Het is 

de beste kans om te leren omgaan met tegenslagen 
en ongewenste compromissen. Het is een geweldige 
kans vriendschappelijke en professionele contac-
ten te leggen voor het leven. Het is de gemakkelijk-
ste kans om wilde, onmogelijk lijkende ideeën om te 
toveren tot een artikel, een activiteit, een onvergete-
lijke ervaring.
 En toch zijn er weinig studenten die deze 
kansen grijpen. Zonde, want voor je het weet, sta je 
op je tweeëntwintigste op de arbeidsmarkt. Je hebt 
veel theoretische kennis, maar geen ervaring in de 
toepassing ervan en weinig ervaring in het omgaan 
met tegenslagen. Gebruik dus je studententijd om 
zoveel mogelijk ervaring op te doen, om zoveel moge-
lijk kansen te grijpen, om zoveel mogelijk tegensla-
gen het hoofd te bieden, om jezelf te leren kennen. 
 Maar niet alleen bij studenten moet er een 
knop om gaan. Helaas lijkt de tijd van belangeloos 
vrijwilligerswerk voorbij. Erkenning voor het gedane 
werk is daardoor des te belangrijker. Erkenning voor 
hard werken lijkt in de diplomamaatschappij, de uni-
versiteit en het docentenkorps helaas versmald te 
zijn tot het predicaat ‘cum laude’. Andere waarde-
volle ervaringen worden slechts uitgedrukt in jaren 
studievertraging. Ik betoog dat studenten voor meer 
dingen dan een hoog cijfer lof verdienen. Een goede 
student zet zich namelijk in voor medestudenten en 
de maatschappij; een goede student heeft een brede 
blik; een goede student studeert buiten het boekje. 
En daarom pleit ik voor een ‘cum laude’ voor een 
actief studentenleven. Cum laude voor studenten die 
zich maatschappelijk engageren; cum laude voor stu-
denten die durven te dromen; cum laude voor de 
student die meer doet dan studeren alleen. 

Cum laude voor het actief studentenleven! 
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GSV-PERIODEPLANNING 
 Van 16 oktober tot en met 31 december  

Oktober
16 oktober om 12:20 
Vaardigheidstraining OLeco

17 oktober om 21:30
Borrel

18 oktober om 01:30
Dies Natalis van de RU

19 t/m 21 oktober
024-geschiedenis

 

November
2 t/m 4 november
Kleine reis

7 november om 21:30
Borrel

8 november om 20:00
Beerpongtoernooi

12 november om 18:30
AJV

14 november om 21:00
Ingloriousfeest

17 november
Helldorado

20 november om 16:00
Docenten vs studentenvoetbal

21 november om 21:30
Bekendmakindsborre Grote reis

22 november om 20:00
Pre-activiteit Eerstejaarscomm.
Bierspelen

27 november om 19:30
Carrièrecafé

29 november om 20:00
Karaokeborrel

December
1 december
Deadline 2de halfjaarlijkse plan-
ning voor commissies

5 december
Sinterklaasavond

6 december om 21:00
Lustrumfeest

7 december om 15:30
Vrijdagmiddagborrel

11 december om 18:30
Diner Rouler

12 december om 21:30
Sinterkerstborrel

17 december om 18:30
ALV

19 december om 20:00
Lustrumgala

24 december
Kerstavond

25 december
Eerste kerstdag

26 december
Tweede kerstdag

31 december
Oudejaarsavond



H i s t o r i s c h  I n s t i t u t i o n e e l  T i j d s c h r i f t

30

HET PROGRAMMA
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VAN 024GESCHIEDENIS
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Na zijn hele leven in Huissen gewoond te hebben, verloor Guido twee jaar geleden zijn hart 
aan een herenhuis in de Burghardt van Den Berghstraat. Vanuit zijn ruime stek heeft hij zicht 
op alles wat zich in de levendige straat afspeelt. Op een grote houten kast prijken verschillende 
whiskyflessen – alle gekregen, we leven immers maar op een studentenbudget – die zo nu en dan 
opengetrokken worden door hem en zijn huisgenoten. Gezelligheid ontbreekt zeker niet in dit huis, 
dat blijkt ook wel uit de gestolen decoraties die de gangen van het huis sieren en de landkaart met 

foto’s waarop de reislustige huisgenoten te zien zijn.

      Foto en tekst door Koen Linssen

In het hol van... Guido Janssen




