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Beste aankomend geschiedenisstudent!

Welkom in Nijmegen, aan de Radboud Universiteit, en bij 
de opleiding Geschiedenis! Het boekje dat je momenteel 
in je handen hebt is de introductie-special van het studen-
tentijdschrift HInT. De redactie van  het HInT bestaat uit 
Geschiedenisstudenten uit alle jaarlagen, die samen vijf keer 
per jaar een 32 pagina tellend tijdschrift als deze samenstel-
len en ontwerpen.
Speciaal voor de introductie wordt er elk jaar een HInTro 
gemaakt. Door een welbekend virus waaraan we niet al te 
veel aandacht zullen besteden, gaat jouw introductie onmis-
kenbaar anders zijn dan introducties in voorgaande jaren. Dit 
neemt echter niet weg dat de ‘intro’ die je tegemoetkomt aller-
lei mooie kansen biedt om je mede-eerstejaars beter te leren 
kennen. De studie en de stad die je de komende jaren tegemoet 
gaat, gaan je, pandemie of geen pandemie, een hele hoop leren 
en tal van memorabele ervaringen opleveren – beloofd. Met 
veel plezier heeft de redactie gepoogd hier alvast een steentje 
aan bij te dragen, door middel van onder andere tips over de 
leukste plekjes in Nijmegen, een historische plattegrond van 
de campus en informatie over mogelijke baantjes en vereni-
gingen om je studententijd mee vol te proppen!

Veel leesplezier en hartelijke groetjes,
Ellen 
Hoofdredacteur 2020-2021
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In Nijmegen bevinden zich enkele musea, waar-
van Museum Het Valkhof ongetwijfeld de meest 
bekende is. Aan het randje van het stadscen-
trum – tussen de Burchtstraat en de Waalkade 
– ligt dit imposante museumgebouw. Hoewel 
het museum een vrij moderne uitstraling heeft, 
staat het Valkhof vooral bekend om haar grote 
(vaste) archeologische collectie. Er wordt echter 
ook regelmatig moderne kunst tentoongesteld. 
Vanaf 21 juni tot en met 13 
september 2020 is hier de 
moderne tentoonstelling 
Geel als citroen, rood als to-
maat te zien. Op een zonnige 
zaterdag in juli bezocht ik 
deze expositie en deed ik mij 
voor als gelicentieerd kunst-
recensent. 
 Natuurlijk is ook het 
Valkhofmuseum coronaproof: 
tickets kunnen enkel online 
gereserveerd worden, er zijn 
complexe looproutes uitgezet 
en in sommige ruimtes zijn 
maar vier bezoekers toege-
staan. Dit pandemieprotocol 
brengt echter weinig verande-
ring teweeg in de gewenste museumervaring, aan-
gezien het Valkhof vrijwel altijd rustig is en een rui-
me opzet geniet. Dit gegeven stemde mij vreselijk 
optimistisch. Eindelijk kon ik weder over waarde-
volle kunstschatten heen niezen en hoesten zonder 
dat mijn medemens mij direct non-verbaal de dood 
toewenst. Enfin, de dag kon niet meer stuk. 
 Geel als citroen, rood als tomaat is een sa-
menwerking tussen beeldend kunstenaar Erik Matt-
ijssen (1957) en meubel- en productontwerper Ine-
ke Hans (1966). Binnen de expositie reageren zij op 
elkaars werk. Mattijssen schildert alledaagse voor-
stellingen en Hans laat zich vervolgens door zijn 
kunst leiden, waarbij vooral kleur en ‘stemming’ lei-
dend lijken te zijn geweest. Het werk van beide kun-
stenaars is, na een eerste oogopslag, doordrenkt 

met giftige en kinderlijke kleuren. Fuchsia, gifgroe-
ne en net-niet rode tafels en stoelen staan, liggen en 
hangen voor de net zo kleurrijke schilderijen. Deze 
enigszins kinderlijke indruk neemt niet weg dat 
de tentoonstelling is vormgegeven door professio-
nals. De schilderijen van Mattijssen zijn grof, maar 
op een bepaalde manier exact zoals ze moeten zijn. 
De soms lompe en excentrieke meubels van Hans 
sluiten hier vrijwel naadloos bij aan. Zo hangt er in 

een hoek een groot canvas met 
daarop een ezel die aan zijn po-
ten aan het plafond hangt. Dit 
schilderij mag dan borderline 
luguber zijn, de ‘reactie’ van 
Hans maakt het plaatje visu-
eel compleet. Zij plaatste een 
grove, houten tafel omgedraaid 
op de grond voor het schilderij, 
alsof de ezel uit het doek was 
gesprongen en plotsklaps in 
hout veranderde.
 De tentoonstelling is es-
thetisch aangenaam en vooral 
de schilderijen van Mattijssen 
spreken mij aan, maar begrijp 
ik het? Behoort de aanschou-
wer kunst überhaupt te ‘begrij-

pen’? Wat is het doel van een dergelijke moderne 
expositie? Gelukkig was daar het informatieboekje 
om mij uit mijn lijden te verlossen. Over de boven-
genoemde ezel – getiteld ‘Donkey’s Years’ – schrijft 
Mattijssen bijvoorbeeld: ‘de dieren in mijn werk 
breng ik graag een beetje tot leven door ze als los-
hangende vormen voor de tekening te plaatsen.’ 
Veel wordt niet duidelijk door het informatieboekje 
te lezen. Ondanks dit is Geel als citroen, rood als to-
maat zeker een bezoek waard. Tussen de archaïsche 
collecties van het Valkhof is deze tentoonstelling 
verfrissend en luchtig en de kinderlijke ondertoon 
draagt hieraan bij. Nog steeds niet overgehaald? 
Wellicht dat de financiële kant van de zaak je wak-
ker kan schudden, want: de entree is gratis voor 
studenten van de Radboud Universiteit!

Door Emma Ruiter

RECENSIE:  GEEL ALS CITROEN, ROOD ALS TOMAAT
Tentoonstelling Valkhofmuseum 21 juni t/m 13 september 2020
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Het Nijmegen van Alicia
Nadat ik twee jaar geleden naar Nijmegen was ver-
huisd om Geschiedenis te studeren, ontdekte ik al snel 
de boekenwinkel Dekker van de Vegt, waar ik dan ook 
geregeld mijn tijd in doorbracht. Bijna nooit verliet ik 
de winkel zonder een nieuw boek te kopen. Als begin-
nend student met niet al te veel financiële moge-
lijkheden was dit natuurlijk niet altijd even handig. 
 Na mijn draai te hebben gevonden in deze 
nieuwe stad en nieuwe studie, besloot ik vanuit mijn 
jarenlange liefde voor boeken en schrijven te reage-
ren op een advertentie van Ex Tempore. Dit is het 
historisch tijdschrift van de afdeling Geschiedenis 
waarvan de redactie bestaat uit zowel docenten 
als studenten. De studenten mogen hier nieuwe 
nummers samenstellen, artikelen redigeren, maar 
ook de opmaak van nieuwe edities verzorgen en nog 
veel meer. Bij het proces richting een nieuw nummer 
komt zoveel meer kijken dan ik in eerste instantie 
had gedacht, waardoor er een mogelijkheid is om 
jezelf op verschillende vlakken te ontwikkelen. Om 
deze reden ben ik dan ook blij dat ik anderhalf jaar 
geleden op deze advertentie heb gereageerd, en ik 
hier veel nieuwe ervaringen kan opdoen voor later.

Het Nijmegen van Imke
Zo’n twee jaar geleden startte mijn geschiedeniscar-
rière. Al vrij snel ontdekte ik mijn favoriete plekje 
van de campus, namelijk het CultuurCafé. Ik haalde 
er tijdens de colleges van half 9 snel een kopje koffie 
en lunchte er samen met vrienden bijna iedere dag. 
Na de colleges Globa op dinsdag- en vrijdagmiddag 
werden vaak de nodige pitchers bier besteld. 
 Na een jaar bier bestellen aan de bar, besloot 
ik van mijn ‘hobby’ mijn werk te maken, door zelf 
achter de bar te gaan staan. CC-medewerker en 
tevens ex-geschiedenisstudent Niels attendeerde 
mij op een vacature in het café. Sindsdien sta ik al 
bijna een jaar iedere week een aantal uur met veel 
plezier achter de bar van mijn favoriete café. Gezellig 
is het er altijd, want er is altijd een groepje geschie-
denisstudenten te vinden. Het team is bovendien 
heel hecht en bestaat uit studenten van allemaal ver-
schillende opleidingen, wat het lekker divers maakt. 
Het CultuurCafé is daarmee niet alleen mijn favo-
riete plekje van de campus, maar ook mijn favoriete 
plekje van Nijmegen geworden. Oh en een pro-tip, 
mocht je het CC volgend jaar eens bezoeken; bestel 
de fancy nachos! (Daar gooi ik stiekem nog wel eens 

Door Ellen Theuws en Huub Vilé 

Het Nijmegen van….
Zes Geschiedenisstudenten vertellen over hun ervaringen
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een handje extra kaas overheen.)

Het Nijmegen van Celis 
Een diploma op zak en mag je het wijde Nijmegen 
in om jezelf te ontdekken. Hiervoor kun je in het 
glazen arendsnest van de Erasmustoren in een den-
kende houding gaan zitten; de ervaring leert dat je, 
buiten een paar vreemde blikken, niet verrijkt wordt. 
Zelfkennis door de spiegeling van anderen werkt 
het best. Maar waar zijn die ‘anderen’ dan te vinden; 
behalve overal en daarmee nergens.
 Het beste instrument hiervoor is de mijn-
soort-mensenradar. Ik heb onder andere mijn 
mensen gevonden bij het onafhankelijke studenten-
blad ANS. Als je het leuk vindt om op een studenti-
koze manier een likje van de journalistiek te proeven, 
is dit een uitgelezen mogelijkheid. Als je meer van 
de ‘ons soort mensen’ bent en het klassieke studen-
tenleven wilt ervaren met meters bier in je hand, 
is studentenvereniging N.S.V Carolus Magnus iets 
voor jou. Daarbinnen zijn allemaal disputen waar je 
je bij kunt aansluiten. Voor mensen die last hebben 
van het ongemakkelijk-op-feestjes-staansyndroom, 
zoals ik, en liever een boek lezen of een discussie 
wilt voeren over een obscuur onderwerp, is er ook 
ruimte. Dispuut De Gong werd mijn thuishaven, 
om vervolgens vanuit daar in verschillende cultu-
rele commissies te verzeilen zoals het Nederlandse 
Studenten Orkest Comité.
              Al met al een rijke tijd die aan je voeten ligt: 
veel plezier.

Het Nijmegen van Jean
In de vijf jaar dat ik in Nijmegen heb gewoond, heb 
ik deze mooie stad goed leren kennen. Als redacteur 
van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS) 
heb ik alle Nijmeegse wijken doorkruist op zoek naar 
nieuws om een artikel over te schrijven of op weg 
naar een interview. Daarnaast ga ik graag naar de vele 
culturele hotspots en concertzalen die Nijmegen rijk 
is. Iedereen kent ongetwijfeld Doornroosje, maar ooit 
gehoord van de Paraplufabriek of de Onderbroek? 
Op deze plaatsen komen veel kunstenaars en vaak 
geweldige bands.
 Op de campus is ook genoeg te beleven, 
behalve als een globale epidemie de wereld in haar 
greep houdt. Normaal organiseert Cultuur op de 
Campus, waar ik afgelopen jaar secretaris was, elke 
week wel een (gratis) culturele activiteit. Zo spelen 
in het CultuurCafé vaak gave bandjes, worden rond-
leidingen gehouden langs verschillende kunstexpo-
sities die over de gehele campus zijn verspreid of 
wordt een cabaretier geboekt in Theaterzaal C. 
 Maar mijn favoriete Nijmeegse plekje 
ligt niet eens in Nijmegen zelf! Dat is namelijk de 
Bisonbaai in de Ooijpolder, zo’n half uur fietsen van 
het stadscentrum. Je kunt er zwemmen, chillen met 
je vrienden en genieten van prachtige natuur, aange-
zien het een beschermd natuurgebied is. Voor mij is 
het de ideale plek, zowel in de zomer als in de winter, 
om bij te komen van tentamenweken, een woeste 
stapavond of om de stad te ontvluchten. Het is even 
fietsen, maar dan heb je ook wat!
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Het Nijmegen van Matthijs 
Buiten mijn geschiedenisstudie ben ik actief bij 
meerdere studentenverenigingen. Zo sport ik al vijf 
jaar bij de studentenkorfbalvereniging SkunK, waar 
ik in een weekendteam zit en veel verschillende com-
missies en twee besturen heb gedraaid. Als eerste-
jaars student ben ik lid geworden en sindsdien ben ik 
enorm enthousiast over de vereniging en de mensen 
die er rondlopen!
 Wat ik zo leuk vind aan een studentensport-
vereniging, is dat je met veel mensen van meerdere 
studies bij elkaar zit om samen op je eigen niveau te 
kunnen sporten. Daarnaast is het lidmaatschap vaak 
veel goedkoper dan bij normale verenigingen, dus 
dat is ook nog eens een voordeel.
 Ik vind ook de commissies erg leuk om te 
doen. Zo heb ik bijvoorbeeld een ledenweekend geor-
ganiseerd in Amersfoort. Het hele weekend zat vol 
met speurtochten, feesten, spelletjes en lekker collec-
tief uitbrakken. Het was heel tof om dat samen met 
een klein groepje te organiseren. We hebben vijftig 
mensen een heel weekend goed kunnen vermaken! 
 Het is daarnaast gewoon een hele gezellige 
vereniging met borrels, activiteiten en toernooien. 
Ik vind het een goede balans tussen gezelligheid en 
serieus sporten. Ik heb daar ook hele goede vrien-
den gemaakt, die ik ook buiten de trainingen en wed-
strijden zie. Zo gaan we soms samen eten of gaan we 
samen een biertje drinken!

Het Nijmegen van Mo
Ik studeer nu al bijna drie jaar en in die tijd heb ik 
ontdekt dat er genoeg te doen is in Nijmegen om 
eigenlijk nooit aan studeren toe te komen. Een deel 
van mijn tijd breng ik door bij de studentenvakbond 
AKKU. AKKU zet zich in voor studentenrechten op 
allerlei niveaus. Zo zijn ze heel actief in de Niet-Mijn-
Schuld Campagne, geven ze gratis rechtsadvies aan 
studenten en doen ze ook elk jaar als partij mee aan 
de centrale medezeggenschapsverkiezingen, waar-
voor ik vorig jaar ook op de lijst stond. 
 Een van de andere dingen die veel tijd heeft 
opgeslokt tijdens het studeren is het regelmatig 
bezoeken van de Nijmeegse horeca. Mijn favoriete 
café is de Bijstand, een anarchistisch café dat gerund 
wordt door vrijwilligers en haar eigen wodka stookt. 
Andere aanraders zijn In De Blaauwe Hand, een café 
dat naar eigen zeggen al bestaat sinds de late mid-
deleeuwen, de Klinker, en de Wunderkammer. Maar 
het meest essentiële café voor de geschiedenisstu-
dent zit natuurlijk in het hart van de campus: het 
CultuurCafé.
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Plattegrond van de campus
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We voelen dat je slaapt, dat je aan het dromen bent. Je nachtelijke illusie een zweterig fata morgana van 
een zomers tafereel, van zomers zoals je gewend bent van voorheen, voor de afstand haar greep verzegeld 
had. Zomers die nog aan Vivaldi’s vertolking voldeden of minstens raakten – broeierig, voorzichtig fees-
telijk maar gezellig en speels bovenal. Bij het water van jullie grote of wat kleinere stadsrivier, desnoods 
een plaatselijke plas alvorens de blauwalg haar intrede had gedaan, pootje badend, duikend, per ongeluk 
expres voetje vrijend onder water met wie je stiekem toch ineens zitten zag, nu de vrijheid en de warmte 
en de goudgele zonnegloed haar intrede hadden gedaan: alles maar om even te verhitten, af te koelen en 
weer te kunnen slapen.
  Waarom dan nu geïnverteerd, gespiegeld, van het werkelijke aan het onwerkelijke overgedragen? 
Waarom dromen als de werkelijkheid zich buiten klaar staat te stomen, enkel begrensd door het laatste 
beetje nacht en slechts de ochtend nodig heeft om van start te gaan? Toch weet je het opnieuw, wanneer 
je weer ontwaakt, onder de klamme deken vandaan komend, hoe deze l’estate dit jaar niet meer aan haar 
muzikale evenbeeld gelijkstaat. Direct met de beweging van de te lang geleden kort geknipte nagel van je 
linker wijsvinger langs een ooghoek hoor je het glasheldere geluid van een piano je kamer insluipen.
 Je zusje – of ‘zus’ zoals mensen verwijzen naar deze persoon welke op de hoogte menen te zijn van 
haar erudiete superioriteit die jij echter alleen meent te herkennen en erkennen wanneer haar lange, on-
danks de vele toetsenstrelingen opvallend nauwelijks eeltige meisjesvingers harmonieuze klanken voort-
brengen – is begonnen met haar elfde opeenvolgende dag van repetitie voor haar ‘zomerproject’, zoals 
deze helse routine doorzichtig liefkozend door je ouders bestempeld is. Het conservatorium van Utrecht 
of Amsterdam, of waar pa en ma dan ook tweeduizend euro per jaar gaan betalen voor het beteren van je 
zusje haar handjes, heeft geen ruimte voor ondermaatse pingelaars en daarom is zusterlief vandaag be-
gonnen aan het, bij benadering, onafgebroken oefenen van secties 51 tot en met 55 (‘vijf per dag kan ik er 
echt wel!’) van wijlen opa’s favoriete compositie van eigen bodem, Canto Ostinato.
  
We zien dat je in de tuin weer ingedut bent, maar van echte slaap durven we niet te spreken. Je bewandelt 
het koord dat zich tussen slapen en waken bevindt, als je koorts zou hebben zou je nu aan het ijlen zijn. 
Omdat dit echter niet het geval is, de zon nog steeds boven de horizon hangt en je niet werkelijk waakt, 
vinden wij dagmerrie een meer passende term; bij deze dus. Je waant je niet meer zoals vanochtend vroeg 
in een utopisch Vivaldiverleden, maar in het bijna dystopische Simeon-ten-Holt-heden, dit laatste teweeg-
gebracht met een hoofdrol voor je zusje, wiens Cantoklanken je in je remslaapje meevoeren langs een 
voorstelling van een oneindige reeks dagen die volgen zullen: je zult een grootouder kwijtraken zonder 
deze gedag te hebben geknuffeld – in het ziekenhuis was het enkel dubbel glas waar je je hete adem te-
genaan kon laten kussen, de kist was op de uitvaart verpakt in plastic. De persoon die je vorig jaar zomer 
niet meer los kon laten na een buitensporig zwoele nacht in het danscafé verlaat je omdat omhelzingen op 
anderhalfmiljard nanometer afstand nooit in de mode kwamen, hoe graag je ook weer eens op legale wijze 
vastgehouden wilde worden. 
 

Door Jochem Kruit

De Dromen / Canto Ostinato
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De muzikale overgang naar een volgende van de vijf secties voelt nog gelijker aan de vorige dan aan de 
daaropvolgende herhaling van zichzelf en zorgt voor een vonk van mentale kortsluiting. Je onderbewuste 
raakt in paniek en de duif die vanaf de dakgoot vol aandacht naar je gelaat zat te kijken, had een angstige 
grimas herkend als deze kennis had gehad van de visuele representatie van menselijke emotie. Dagen 
worden weken worden maanden en een seconde bestrijkt plotseling een eeuw. Het ostinato van virusver-
stoppertje spelen wordt alsmaar langer en langer tot geen dag meer niet hetzelfde is en de singulariteit in 
zicht begint te komen. Net voor je op het punt staat de waarnemingshorizon van waanzin te overschrijden 
trekt je cortex aan de felrode hendel van de noodrem. 
 Met drie volle druppels zweet op je gefronste voorhoofd licht je je hoofd op van het zachte, kunst-
stoffen membraan van de tuinstoel. Je kijkt om je heen en direct op het beeldscherm van de telefoon die uit 
je zak gevallen was: het is nog steeds vandaag en ook de eeuw lijkt nog niet plots te zijn verstreken. Vanuit 
de dakgoot lijkt een duif je met een haast menselijke blik aan te kijken, het hoofd iets naar de zijkant ge-
kanteld. De lucht tussen jou en de deuropening van de bijkeuken brengt nog steeds dezelfde geluidsgolven 
voort als welke je diezelfde ochtend uit je slaap wekten. Het frisse, zomerse geluid dat je altijd meende te 
herkennen wanneer je opa op een luie, warme zondag zijn langspeelplaat van Neerlands bekendste mini-
malistische compositie op zacht, gepast volume had draaien in zijn aanleunwoning op twee hoog klinkt je 
plots louter repetitief en onprettig oneindig in de oren. Je bent je terstond bewust van het feit dat je deze 
observatie gister ook deed, eergisteren net zo, net als de dag ervoor en de dag welke eraan voorafging. Elke 
van de elf dagen zag je op je gesloten netvlies die bodemloze handeling van de spierwitte, door artrose 
gepijnigde vingers van je grootvader, exact gelijkend het verloop van de nu al maanden durende kwelling 
van de afstand: de plaat omdraaiend, omdraaiend, omdraaiend,
 omdraaiend, omdraaiend…
  …Canto Ostinato, Canto Ostinato, Canto Ostinato, Canto Ostinato… 

We voelen weer dat je slaapt, dat je aan het dromen bent. Je nachtelijke illusie een zweterig fata morgana 
van een zomers tafereel, van zomers zoals je gewend bent van voorheen…
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Jochem Kruit (voorzitter)
Beste nieuwe HInT-lezer, 
Het is me een waar genoegen je te mogen verwel-
komen op deze mooie studie en (hopelijk) bij onze 
nog mooiere, maar bovenal gezellige vereniging.
 Mijn naam is Jochem Kruit en in jouw eer-
ste collegejaar zal ik de functie van voorzitter bekle-
den. Ik begin zelf aan mijn derde jaar als geschiede-
nisstudent maar loop al sinds 2015 op de campus 
rond, het zij de eerste jaren bij andere faculteiten. 
Naast mijn betrokkenheid bij de GSV ben ik ook nog 
op andere manieren aan de universiteit verbonden: 
ik werk als schrijftutor bij het Radboud Writing Lab 
en voor het collegejaar 2020-2021 ben ik de offici-
ele campusdichter van de universiteit. In mijn vrije 
tijd houd ik me verder graag bezig met schrijven, 
lezen, koken, tekenen, muziek en natuurlijk een 
biertje op zijn tijd. 
 Ik hoop jullie het komende jaar veel te zien 
bij onze activiteiten en wens jullie een voorspoe-
dige start van het jaar toe!

Thom Tolboom (Penningmeester)
Hallo allemaal! Mijn naam is Thom Tolboom. Ik kom 
oorspronkelijk uit Oss en ben met slechts 20 jaar 
het jonkie binnen dit bestuur. Na drie hele interes-
sante en gezellige jaren op de opleiding en bij de 
studievereniging, heb ik besloten om een bestuur-
sjaar te doen en penningmeester te worden bij de 
GSV. Ik ben iemand die graag actief bezig is; ik ben 

graag buiten om een eind te wandelen of fietsen 
en doe ondanks mijn kleine statuur aan basketbal. 
Binnen de GSV heb ik de afgelopen jaren vooral veel 
plezier beleefd aan het organiseren van interessan-
te lezingen en filmcolleges en als redacteur van dit 
leuke verenigingsblad. Ik kijk er enorm naar uit om 
jullie allemaal te leren kennen tijdens een van onze 
activiteiten of borrels. Als je nu al meer over me wil 
weten kan ik je doorverwijzen naar Facebook, er is 
daar namelijk een ‘Thom Tolboom fanclub’ waar en-
kele GSV’ers verslag leggen van mijn leven.

Anne-Jet Bults (algemeen bestuurslid media)

Het 37ste bestuur van GSV Excalibur
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Hai, ik ben Anne-Jet! Jullie algemeen bestuurslid 
media voor komend jaar en iemand die veel te blij 
is met haar eten op deze foto. Van oorsprong kom 
ik uit Almelo, maar ben nu al vier jaar woonachtig 
in de mooiste stad van Nederland: Nijmegen. Naast 
geschiedenis natuurlijk, zijn concerten en festivals 
bezoeken, lezen, borrelen in de kroeg en achter de 
bar werken in het weekend mijn favoriete tijdver-
drijven. Jullie zullen mij bij de activiteiten van de 
GSV veel gaan zien dit jaar. Niet alleen omdat die 
hartstikke leuk zijn, maar ook omdat ik daar met 
een fotocamera zal rondrennen om jullie mooie 
momentjes vast te leggen. Ik hoop jullie snel te zien 
tijdens de ledenuurtjes op de GSV-kamer of op een 
activiteit!
 PS: Ben jij eerstejaars en heb je vragen? Ik 
studeer al een tijdje en mijn deur staat altijd open!

Jara van Schijndel (algemeen bestuurslid inter-
ne betrekkingen)

Hoihoi allemaal, mijn naam is Jara van Schijndel, ik 
ben 21 jaar oud en zit in mijn 4e bachelorjaar. Dit 
jaar zal ik de functie van algemeen bestuurslid in-
terne betrekkingen bekleden binnen de GSV. Naast 
mijn interesse voor geschiedenis, vind ik het erg 
leuk om naar festivals te gaan, ben ik dol op spel-
letjes (dus kom vooral gezellig een spelletje met 
me spelen op de GSV- kamer) en probeer ik aan de 
sport te doen in de vorm van badmintonnen. Ik heb 
erg veel zin in dit jaar en ik kan niet wachten jullie 

allemaal op de universiteit of op een van onze acti-
viteiten te ontmoeten. Zie je me lopen, tik me dan 
vooral aan voor een gezellig praatje of als je meer 
van me wilt weten.

Kim Lempereur (algemeen bestuurslid externe 
betrekkingen)

Hallo HInT-lezers!
Mijn naam is Kim Lempereur en ik zal dit jaar de 
functie van algemeen bestuurslid externe betrek-
kingen bekleden. Voor iedereen die me nog niet 
kent zou ik me daarom graag even kort willen voor-
stellen. 
 Momenteel ben ik in het vierde jaar van de 
bachelor geschiedenis aanbeland en aangezien ik al 
sinds mijn eerste jaar betrokken ben geweest bij de 
GSV leek de tijd mij nu rijp voor een bestuursjaar. 
 Naast de studie hou ik ervan om gezellig 
met vrienden af te spreken, om te koken, te borrelen 
of gewoon onderuitgezakt op de bank een filmpje te 
kijken. Ik hou van muziek en een avondje stappen is 
daarom ook niet compleet zonder een bezoekje aan 
Roxy’s. Verder game en snowboard ik graag. 
 De afgelopen jaren waren enorm gezellig 
en heb ik samen met de Feest- en Borrelcommissie 
mega brute feesten mogen organiseren. Ik hoop dat 
we, ondanks de Corona, ook dit jaar weer tot een 
feestje kunnen en mogen maken. Hopelijk tot snel!
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Vorig jaar schreef ik voor de HInTro een stuk 
genaamd ‘Soort van geschiedenis’ waarin ik een 
aantal Nijmeegse mythes kort beschreef. Ook 
dit jaar heb ik besloten alles wat ik geleerd heb 
in de voorgaande twee jaar van mijn bachelor in 
de wind te slaan en een aantal historisch-ogen-
de verhalen te vertellen waarin de waarheid 
ietwat verdraaid wordt, en in sommige geval-
len gewoon compleet verzuimd is. Geschiedwe-
tenschappelijk wellicht onverantwoord, maar 
hopelijk wel vermakelijk, en ditmaal met een 
thema: de tragische liefde.
 De eerste mythe speelt zich af in Ooij, een 
dorp gelegen op een steenworp afstand van Nijme-
gen. Tegenwoordig staat Ooij vooral bekend om de 
nabijgelegen Ooijpolder: een prachtig natuurgebied 
aan de Waal, waar je op een vrije dag met je stads-
fiets binnen enkele minuten kunt zijn. In de tijd dat 
dit verhaal zich afspeelt, was er in de Ooijpolder 
echter nog geen dorp en al zeker geen fietstoeris-
me. De geschiedenis die achter Ooij schuilgaat is er 
een van ridders, kastelen en geheimen. Twee van 
die ridders waren Waleram en Reginald, zoons van 
de heer van Ooij. De jongens, hoewel verschillend, 
leefden in vriendschap en vertrouwen. Aan deze 
liefdevolle relatie kwam echter abrupt een eind, 
toen de broers op een warme zomerdag de graaf 
van Valkenburg bezochten. Zijn dochter, de beeld-
schone Alixe, wist het hart van zowel Reginald als 
Waleram moeiteloos te veroveren. Beiden deden zij 
die dag nog hun aanzoek. Alixe wees Reginald af, die 
haar dwingend overkwam, en verkoos boven hem 
de timide Waleram. In de herfst die volgde, trouw-
den Waleram en Alixe, maar de jaloerse Reginald 
kon zich niet bij het geluk van zijn broer neerleg-
gen. Na enkele maanden werd zijn jaloezie hem te 
veel: op een donkere winternacht sloeg hij door 
van verdriet en sloop met een mes in zijn hand naar 
de slaapkamer van zijn broer en diens echtgenote. 

‘Moordenaar!’ Riep Alixe nog, vlak voordat hij het 
mes in haar borst stak. Waleram schrok wakker van 
de kreet, in de gedaante die boven hem hing her-
kende hij zijn broer. ‘Reginald?’ Fluisterde hij, niet 
beschuldigend, enkel vragend, waarna zijn broer 
hem van het leven beroofde. In de nachtelijke duis-
ternis verwijderde Reginald zich snel van de plaats 
van de misdaad. Dagenlang dwaalde hij door de 
omgeving rond het kasteel. Elke nacht hoorde hij 
in de struiken en bomen om hem heen stemmen 
fluisteren, totdat hij zo vol was van berouw om zijn 
daden dat hij niets liever wilde dan vergiffenis. Da-
gen, maanden, jaren, dwaalde Reginald door bossen 
en over bergen, op zoek naar verlossing. Inmiddels 
zijn er zeven eeuwen verstreken sinds de tragedie 
van Reginald, Waleram en Alixe zich zou hebben 
afgespeeld. Of Reginald ooit vergiffenis gevonden 
heeft, weet niemand. Wat we wel weten, is dat wie 
‘s avonds door de Ooijpolder dwaalt, in de diepe 
schaduwen een viertal lichtjes kan zien gloeien en 
twee stemmen kan horen fluisteren. Eerst een vrou-
welijke stem: ‘moordenaar’. Kort daarna de stem 
van een man: ‘Reginald?’ Het is een vragende stem, 
waar vergeving in ligt. 
 Het volgende verhaal is evenzo tragisch als 
het voorgaande, maar speelt zich ditmaal af in re-
centere tijden rondom een plek die bij jullie al wel 
bekend zal zijn: de Waalbrug. De brug, die het cen-
trum van Nijmegen verbindt met Lent, is inmiddels 
iconisch geworden voor deze stad. In het jaar 1938, 
twee jaar na de opening van de Waalbrug, kwam er 
een echtpaar in Nijmegen te wonen met de naam 
Syrkonsyt. Het echtpaar bezat in materiële termen 
alles wat het zich maar wensen kon, maar van een 
gelukkig huwelijk was geen sprake. De heer des hui-
zes had al jaren een verhouding met de dienstmeid. 
De twee geliefden fantaseerden vaak over hoe het 
zou zijn als ze bij elkaar konden blijven. Mevrouw 
Syrkonsyt had echter meermaals woedend gezwo-

Door Ellen Theuws

Van zwanenridders en broedermoord 
Drie tragische, Nijmeegse liefdesgeschiedenissen (soort van)
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ren dat ze een echtscheiding nooit toe zou staan. 
Op een mistige zaterdag, vlak na een dergelijke ru-
zie, ging het echtpaar een middagje naar Arnhem. 
De man drukte het gaspedaal steeds verder in. Zijn 
vrouw schreeuwde het uit van angst, maar hij deed 
alsof hij haar niet hoorde. Sneller en sneller raasde 
hij door het centrum van Nijmegen, totdat hij de 
Waal voor zich zag opdoemen. Binnen een fractie 
van een seconde geschiedde het: de auto kwam met 
een enorme plons in de rivier terecht en verdween 
onder het wateroppervlak. De man probeerde zich 
los te wrikken uit zijn stoel en te ontsnappen, maar 
zijn echtgenote stond het niet toe; in geen geval 
zou hij haar verlaten! Het echtpaar stierf op de bo-
dem van de Waal. Toen de dienstmeid de dag erna 
hoorde wat er gebeurd was, verdronk ook zij zich-
zelf uit berouw in de Waal. Enkel een oud Nijmeegs 
lied herinnert nu nog aan deze trieste geschiedenis: 
‘Mannen, wil hier toch uit leren / Leef in vrede met 
uw vrouw / Wil hartelusten steeds trotseren / Blijft 
leven in den echten trouw.’
 De derde legende speelt zich af op een 
plek in Nijmegen waar jullie de komende drie jaar 
bijna dagelijks zullen komen: de universiteitscam-
pus. Toen de gebeurtenissen waarover ik jullie ga 
vertellen plaatsvonden, was er echter nog lang geen 
Erasmus-, of Grotiusgebouw. De omgeving van de 
campus was destijds een groot landgoed in het be-
zit van een graaf, Diederik van Kleef. Diederik was 
op jonge leeftijd vertrokken op kruisvaart en de 
burcht werd al jaren bewoond door zijn dochter 
Beatrix. Op een zekere zomerse avond bracht een 
onbekende edelman een bezoek aan de burcht: aan 
Beatrix werd hij voorgesteld als Elius, heer van de 
Zwanenburcht. De ridder vertelde vervolgens dat 
hij vijf jaar lang met graaf Diederik in Antiochië had 
gestreden, en bracht haar de volgende brief, afkom-
stig van haar vader: ‘Als de ridder die dit brengt je 
gunst mag verwerven, geef ik je hem graag tot ge-

maal.’ De ridder wist inderdaad Beatrix’ gunst te 
verwerven. Voordat zij zouden huwen vroeg hij van 
haar echter het volgende: ‘Mijn naam is niet Elius, 
maar beloof mij dat gij nooit mijn ware naam zult 
pogen te achterhalen.’ Beatrix deed deze belofte, 
en in de jaren die volgden waren zij en de ridder 
gelukkig getrouwd. Het geheim deerde Beatrix niet. 
Maar naarmate tijd verstreek werd zij nieuwsgierig. 
Na vele jaren van zoeken naar een antwoord kwam 
er een minstreel uit het Heilig Land langs op de 
burcht. Op dat moment was de ridder uitgereden op 
jacht. Beatrix besloot de minstreel te vragen naar 
de naam van de man die de Zwanenridder genoemd 
werd. De minstreel peinsde even, waarna het hem 
te binnen schoot: ‘Wolfgang is zijn naam.’ Diezelfde 
avond keerde de Zwanenridder terug op de burcht. 
Toen hij zijn vrouw omhelsde sprak zij zacht tot 
hem: ‘Ik heb je lief, Wolfgang.’ De ridder versteen-
de. Hij sprak niet, maakte zich los uit de omhelzing 
van zijn vrouw en verliet de burcht. Met zijn kleine 
schip, waarin hij jaren daarvoor was aangemeerd, 
voer hij de Waal af, de verte in. De ochtend daarop 
vond men Beatrix’ levenloze lichaam op de grote 
tafel van de eetzaal. De machtige burcht verviel tot 
een ruïne in de jaren die volgden. Op de plek waar 
ooit de burcht stond, staat nu Huize Heyendaal. 
Bij de bouw van het kleine kasteeltje, waar je nog 
vaak langs zal fietsen op weg naar college, werden 
resten van een beeld gevonden. Sommigen zeiden 
dat het een adelaar voorstelde, anderen een zwaan. 
Als je goed kijkt, zie je boven op Huize Heyendaal 
verschillende beelden van grote vogels staan. Of het 
adelaars of zwanen zijn, zal ik hier overlaten aan 
jullie eigen interpretatie.
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Over de lange en roerige geschiedenis van de stad waarin je de komende jaren gaat studeren, valt on-
eindig veel te vertellen. Om alvast je kennis van de oudste stad van Nederland een beetje te testen, be-
staat deze puzzel uit vijf quizvragen over de geschiedenis van het mooie Maastricht – grapje, over Nij-
megen natuurlijk! Nu denk je vast: hè, er staan maar drie vragen hieronder genoteerd. Goed gezien! 
Om deze puzzel te combineren met de online introductieweek die je tegemoet gaat, worden namelijk 
de laatste twee vragen aan je doorgegeven door je mentorouders. Tijdens het avondprogramma op de 
maandag krijg je van hen vraag 4 te horen, en op dinsdag vraag 5! Als het je lukt de vragen te beant-
woorden en het woord in de grijze vakjes te ontcijferen, kun je een mooie boekenprijs winnen! Meer in-
formatie hierover vind je op de volgende pagina. Omdat de vragen niet allemaal even makkelijk zijn en 
het studiejaar nog niet officieel begonnen is, is een beroep doen op je Google-vaardigheden toegestaan.

PRIJSPUZZEL

Disclaimer: deelnemers aan de prijspuzzel dienen lid te zijn van GSV Excalibur. De redactie van het HInT is 
uitgesloten van deelname. Volledig ingevulde puzzels kunnen tot 3 september 2020 imgeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Door Ellen Theuws

1. Wat is de naam van de Nijmeegse wethouder waaraan heden ten dagen enkel een wat 
evocatief gevormd monument herinnert? 

2. Op de laatste dag van de Vierdaagse wordt de straat St. Anna omgedoopt tot de ...
3. Aan een kreet van welke Spaanse hertog heeft de vijftiende eeuwse uitkijktoren ‘Belvé-

dère’ (waarschijnlijk) zijn naam te danken?
4. Wordt bekend gemaakt op maandag.
5. Wordt bekend gemaakt op dinsdag.

Woord in de grijze vakjes: . . . . .

Stuur een foto van je antwoord uiterlijk 3 september op naar hintredactie@gmail.com om kans te ma-
ken op de boekenprijs!
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Het is een gruwelijke buitenkans: deze editie kunnen prijspuzzelaars niet één, maar twee boeken be-
machtigen! De Gebroeders Van Limburg: leven, werk en wereld van Clemens Verhoeven en Panorama 
Nijmegen: vijf eeuwen schoonheid aan de Waal van Marja Beheyn-Huisman zullen onder de goede in-
zendingen worden verloot. Zoals gewoonlijk zijn beide werken uitstekend leesvoer voor de Nijmeegse 
geschiedenisstudent. 

De Gebroeders Van Limburg is een goede introductie op het leven van de bekende Nijmeegse schilderbroers. 
De broers – ook wel bekend bij hun oorspronkelijke familienaam de Gebroeders van Lymborch – brachten 
een groot deel van hun leven door aan het Franse hof waar zij meesterwerk na meesterwerk aanleverden. 
Verhoeven bespreekt enkele van deze meesterwerken in detail en werpt zo een licht op het leven van ‘de 
Rembrandts van de Middeleeuwen’. Wil je nu al meer weten over deze Nijmeegse beroemdheden?  Plan 
dan eens een bezoek aan het Gebroeders van Lymborch Huis op de Burchtstraat! 

In Panorama Nijmegen toont Huisman aan de hand van gedetailleerde kaarten, schilderijen en tekeningen 
het veranderende stadsbeeld van Nijmegen vanaf circa 1570. Het beeldmateriaal wordt in detail bespro-
ken en met elkaar vergeleken, waardoor op sprekende wijze het veranderende beeld van het Waalfront 
zichtbaar wordt. Panorama Nijmegen is duidelijk een  ode aan ‘onze’ Waalstad. 

Kortom, slag je slag! Los de puzzel op en win!  

Nijmeegse kunstenaars en een veranderend stadsgezicht 
Wat er te winnen valt
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Als studenten Geschiedenis moeten wij op vrij-
wel ieder moment van de dag historische kennis 
paraat hebben. Wanneer een ahistorische huis-
genoot of een conservatieve oom je het hemd 
van het lijf vraagt, is een goede voorbereiding en 
uitgebreide kennisbank het belangrijke. Maar 
wat weet je feitelijk over de historie van Nijme-
gen? Ben je in staat minuten vol te praten over 
keizer Karel of Mariken van Nimwegen? Nee? 
Geen stress! Ween niet langer! Het Historisch 
Institutioneel Tijdschrift heeft zeven interessan-
te weetjes over historisch Nijmegen uitgekozen 
zodat jij voorbereid ten tonele zult treden! Met 
deze fun facts verbluf je sowieso die conserva-
tieve oom op (digitale) kringverjaardagen! 

Wist je dat er tot het einde van de jaren vijftig 
een tram door Nijmegen reed? 
Vanaf 1889 reden er dankzij de Nijmeegsche Tram-
weg-Maatschappij (NmTM) verschillende tram-
lijnen door en buiten het centrum van Nijmegen. 
Hierdoor was het mogelijk om simpelweg met de 
tram naar het exotische Berg en Dal te reizen. Deze 
specifieke tramlijn reed over het zogenoemde 

‘Bergspoor’, die bekend stond als de steilste tram-
helling van Nederland. Verder konden Nijmegena-
ren de trajecten Nijmegen-Neerbosch, Nijmegen-
Beek en Nijmegen-Sint-Anna afleggen. Helaas werd 
het tramnetwerk door het bombardement van 
februari 1944 grotendeels verwoest en is de ge-
meente vanaf ’55 overgestapt op trolleybussen. Een 
gemis voor de stad, volgens sommige Nijmegena-
ren. Maar wellicht hoeven zij niet langer te treuren: 
sinds 2007 zijn er plannen om de tramdienst in ere 
te herstellen.

Wist je dat de moeder van Karl Marx in Nijme-
gen gewoond heeft?
Jazeker, onze stad heeft een link – ook al is het er 
eentje die aan een flinterdun draadje hangt – met 
Karl Marx. Henriette Presburg, de moeder van 
Marx, is namelijk in Nijmegen geboren en opge-
groeid. Toen Henriette in september 1788 werd ge-
boren, heeft ze  de eerste twintig jaar van haar leven 
in de Nonnenstraat gewoond. Vervolgens verhuisde 
ze vanuit deze Joodse buurt in het hart van de bene-
denstad naar de centraal gelegen Grotestraat. Het 
pand waar Presburg toen woonde werd destijds het 
‘Het Swerte Schilt’ (Het Zwarte Schild) genoemd. 
Enigszins misplaatst hangt er bij het inmiddels 
nieuw gebouwde pand aan de Grotestraat 33 een 
gedenkplaat met de tekst: ‘Hier stond het ouder-
lijk huis van Henriette Presburg, moeder van Karl 
Marx’. Excuus voor de spoiler indien je de plaquette 
wilde gaan bezoeken.

Wist je dat Nijmegen meer dan zestig oorlogs-
monumenten telt?
Nijmegen kent maar liefst 63 monumenten die ons 
aan de Tweede Wereldoorlog herinneren, waarvan 
monument de Schommel in de Marikenstraat wel-
licht het bekendst. Hier vindt ieder jaar immers de 
officiële herdenking van het bombardement van 22 
februari 1944 plaats, waarbij zowel de burgemees-

Door Emma Ruiter

Wist je dat?
Fun facts over historisch Nijmegen

Tramlijn 1 op de Berg en Dalseweg richting Nijmegen
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ter als wethouders aanwezig zijn. Minder bekend 
zijn echter het Joods monument (1995) op de Kitty 
de Wijzeplaats of de Herinneringswand (2001) aan 
het Raadhuishof. Ook in de aula van de Radboud 
Universiteit is een oorlogsmonument te vinden: in 
1948 werd hier een plaquette met de namen van 
48 oorlogsslachtoffers onthuld. Wil je meer over de 
63 Nijmeegse oorlogsmonumenten weten of wil je 
alvast een inventaris voor je bezoek maken? De mo-
numenten zijn online te vinden in de database van 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei! 

Wist je dat Plein 1944 vanaf de wederopbouw 
tot eind jaren tachtig als parkeerplek fungeer-
de?
Het plein in het midden van het Nijmeegse centrum 
heeft sinds zijn bestaan een flink aantal metamor-
foses ondergaan. Vóór de Tweede Wereldoorlog 
bestond deze huidige ontmoetingsplek nog niet; 
pas tijdens de wederopbouw werd het plein in het 
nieuwe stratenplan gevoegd. Het fungeerde toen 
al vrij snel als autoparkeerplaats, tot irritaties van 
vele centrumbewoners. Aan het einde van de jaren 
zeventig werd de auto steeds vaker uit het centrum 
geweerd, waarmee het centrumplein haar parkeer-
functie begon te verliezen.

Wist je dat de Blaauwe Hand het oudste nog-be-
staande café van Nijmegen is?
Op een van de mooiste hoekjes in het centrum van 
Nijmegen vind je het historische café de Blaauwe 
Hand, waar al sinds de zestiende eeuw bier genut-
tigd wordt. Hoewel het pand enigszins verstopt 
zit in de linkerhoek van de Grote Markt, valt het 
direct op vanwege de donkere, houten pui. Voor 
deze houten voorgevel staan houten bankjes en in 
het café bevindt zich een houten trap, houten kast 
en houten interieur. De biertap is nét nog niet van 
hout gemaakt. Het pand – inmiddels een rijksmonu-
ment – maakte onderdeel uit van de Lakenhal (anno 

1320) aan de Grote Markt. De naamgeving van het 
café heeft uiteraard ook historische wortels: deze 
rechterhoek van de Lakenhal werd in 1542 omge-
doopt tot dranklokaal en werd met name bezocht 
door lakenververs. Deze mannen hadden vaak nog 
een waas van indigo-gekleurde verf op hun handen.
Wist je dat Nijmegen zichzelf de oudste stad van 
Nederland noemt?
 Het is onderhand algemeen bekend dat 
Nijmegen zich presenteert als ‘de oudste stad van 
Nederland’. Deze status draagt de stad met trots, 
maar Nijmegen is niet de enige Nederlandse stad 
die deze erebenaming heeft toegeëigend. Onder 
andere Maastricht en het Zuid-Hollandse Voorburg 
noemen zich al jaren de oudste stad van Nederland.  

Wist je dat de onderwijsgebouwen vroeger ver-
spreid over het centrum stonden? 
Nu wellicht moeilijk voor te stellen, maar vóór de 
Tweede Wereldoorlog – toen de Radboud Univer-
siteit nog Katholieke Universiteit Nijmegen heette – 
stonden de onderwijsgebouwen in en rondom het 
centrum van Nijmegen. De universiteit had dus geen 
centrale campus! Het hoofdgebouw stond bijvoor-
beeld aan het Keizer Karelplein en de voormalige 
aula was een aantal straten verderop aan de Wilhel-
minasingel gevestigd. Deze aula was overigens het 
enige universiteitsgebouw dat het bombardement 
van februari 1944 overleefde. Wil je hier meer over 
weten? Naar aanleiding van het 90-jarig bestaan 
van de Radboud Universiteit in 2013 creëerde Het 
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis een speciaal 
digitaal domein getiteld ‘Radboud in de stad’ waar 
onder andere een uitgebreide kaart met de voorma-
lige locaties te vinden is. 
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PR-commissie 
Alle leuke activiteiten die worden georganiseerd 
hebben natuurlijk leuke PR nodig. Deze commis-
sie ondersteunt de vereniging en voornamelijk het 
bestuurslid media op het gebied van promotie. Dit 
gebeurt door middel van leuke en creatieve ideeën 
voor de promotie, ondersteuning bij de website of 
het maken van foto’s. Zo kan er creatieve promotie 
gemaakt worden zoals filmpjes, geluidsfragmenten 
en mooie banners. Bij de website kan je helpen om 
de site naar een hoger niveau te tillen en ook men-
sen die graag foto’s maken zijn welkom. De com-
missie organiseert dus geen activiteiten, maar is 
een belangrijk onderdeel van de vereniging. Dit is 
dus de ideale commissie voor creatieve mensen die 
graag out-of-the-box denken.

Feest- en Borrelcommissie
Houd jij van feestjes organiseren? Of houd jij van 
feestjes heel hard vieren? Lees dan vooral dit stuk 
over de Feest- en Borrelcommissie, ofwel de FeBo! 
Deze kekke commissie, zoals je misschien al gera-
den hebt, is verantwoordelijk voor het organiseren 
van de feesten en themaborrels die gedurende het 
jaar plaatsvinden. Dit varieert van de Carnavalsbor-
rel tot het altijd populaire Proud2BFaudt dat jaar-
lijks terugkeert. Ook het Kerstgala, waar iedereen 
in hun mooiste pak of jurk komt om foto’s te ma-
ken en daarna onbeperkt drankjes te nuttigen en 
te dansen, wordt door ons georganiseerd. De com-
missie bestaat uit een gezellige groep GSV’ers uit 
verschillende jaarlagen die het altijd goed met el-
kaar kunnen vinden. Wat praktische informatie: we 
vergaderen doorgaans één keer in de zoveel weken, 
vaak maar een uurtje. Wanneer de data van feesten 
naderen, vergaderen we vaker tot alles rond is. De 
werkdruk van de commissie zal lager liggen dan die 
van andere commissies, dus hij is perfect te combi-

neren met de werkdruk van het eerste jaar! Wij ho-
pen veel nieuwe gezichten te mogen verwelkomen 
komend collegejaar!

Activiteitencommissie 
Hallo daar, aanstormend historicus!
Ten eerste van harte gefeliciteerd met je keuze voor 
de leukste opleiding die je kunt bedenken! Nu je 
jezelf officieel geschiedenisstudent mag noemen 
sta je vast te popelen om aan je studentenleven te 
beginnen! Maar al die colleges, tentamens en stu-
diesessies in de bibliotheek kunnen behoorlijk 
wat stress opleveren… Geen paniek! De Activitei-
tencommissie (ook wel bekend als ‘de AcCo’ of ‘de 
leukste commissie van de GSV’) staat voor jullie 
klaar! De AcCo organiseert een heleboel leuke acti-
viteiten, zoals een Bierpongtoernooi, een Crazy 88 
en – ons pièce de résistance – het GSV Ledenweek-
end. Daarbij staat gezelligheid voorop en leer je je 
studiegenoten en de omgeving goed kennen. Deze 
activiteiten vergen natuurlijk ook enige organisatie 
en creativiteit en daarvoor hebben we jouw hulp 
nodig! Als lid van de AcCo kom je in een gezellige, 
actieve, maar ook laagdrempelige commissie waar-
bij je andere studenten en de stad Nijmegen goed 
leert kennen: ideaal wanneer je als eerstejaars ac-
tief wilt zijn binnen de vereniging.
 Of je nu als commissielid of als deelnemer 
actief bent, de AcCo hoopt dat je je snel thuis gaat 
voelen. Wij zijn er klaar voor! Jij ook?

Congrescommissie
Ieder jaar organiseert de GSV een congres voor haar 
eigen leden en externen . Afgelopen jaar werd voor 
het eerst samengewerkt met een andere studiever-
eniging, namelijk FC Sophia van Filosofie. Het the-
ma was herinneringscultuur, maar helaas kon het 
congres geen doorgang vinden door de coronacri-

De commissies van de GSV
Voor ieder wat wils!
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sis. Dat houdt ons gelukkig niet tegen om volgend 
jaar weer een congres te organiseren, en daarvoor 
zoeken wij nieuwe commissieleden! 
 De commissieleden kiezen samen een the-
ma, dat van alles kan zijn (zoals ‘Rusland’, ‘cultuur-
kritiek’ en ‘marginale geschiedenis). Daarnaast help 
je ook mee met het uitnodigen van sprekers, het re-
gelen van een locatie, etc. . Samen werk je toe naar 
die ene dag van het congres. Het is een leerzame 
commissie waar je communicatieve vaardigheden 
opdoet, zowel onderling als met externe partijen, 
organisatorisch vaardiger wordt en nog veel meer 
kunt leren. Alles met het doel een mooi academisch 
congres te organiseren.

Reiscommissie
In deze commissie houden wij ons bezig met de 
twee grootste projecten van de GSV: de Kleine Reis 
en de Grote Reis! Tijdens de Kleine Reis gaan wij 
met de vereniging een lang weekend naar een inte-
ressante historische stad. Tijdens ons verblijf gaan 
wij langs musea, geeft de commissie referaten over 
de historische context van belangrijke plekken en 
onderzoeken we elk steegje. Vaak zijn de nachten 
ook nog eens van lange duur! Afgelopen jaar heb-
ben wij genoten van de forten en kroegen in het 
hertogelijke Luxemburg.
 Van nog langere duur is de Grote Reis. De 
GSV vertrekt tijdens de meivakantie samen met 
twee docenten naar het buitenland. Monumenten, 
musea, landschappen, kroegen… Alles valt ten prooi 
aan de GSV! De Grote Reis heeft echter ook een be-
langrijk didactisch doel: dit keer geven de reizigers 
zelf de referaten, en geven de meegereisde docen-
ten er ook nog eens cijfers voor. Tja, dit jaar is het 
feest niet doorgegaan, maar volgend jaar telt dub-
bel!

Acquisitiecommissie
Denk jij in de loop van het jaar meer dan 16 biertjes 
te bestellen bij Café de Fuik? Goedzo, je hebt je con-
tributiegeld terugverdiend! Dit is namelijk het werk 
van de Acquisitiecommissie, die zorgt ervoor dat le-
den waar voor hun geld krijgen! De Acquisitiecom-
missie heeft ervoor gezorgd dat de GSV een korting 
van maar liefst tachtig cent krijgt op elk bestelde 
biertje in de Fuik, op vertoon van de paarse pas.
 Maar ook de GSV-merch is het product van 
Acquisitiecommissieleden. In die zin is de commis-
sie ook een plek voor de creatiefste leden onder ons. 
Zo hebben we dit jaar maar liefst drie verschillende 
kledingstukken in de aanbieding voor onze leden, 
voor vrij scherpe prijzen. Houd daarom de PR in de 
gaten, want in september krijg je nog een kans om 
GSV-merch te bemachtigen!

Onderwijs- en Lezingencommissie
De Onderwijs- en Lezingencommissie (OnLeCo) is 
een commissie die zich bezighoudt met het organi-
seren van activiteiten, evenementen en excursies 
die zich richten op onderwijs en loopbaanoriëntatie 
in een informele setting. Denk hierbij aan een Film-
college waarbij we met z’n allen een film kijken met 
voorafgaand een minicollege van een docent. Nog 
een voorbeeld is de Museumdag waarbij we ieder 
jaar weer een tof Nederlands museum verkennen. 
Ook organiseert de Onderwijs- en Lezingencommis-
sie het zogenaamde Carrièrecafé waar sprekers die 
geschiedenis hebben gestudeerd een lezing geven 
over hun beroepsleven na de studie. De commissie 
is ook verantwoordelijk voor het Buddysysteem; 
het gratis systeem waarbij studenten die worstelen 
met hun studie hulp krijgen van ouderejaars. Dus 
vindt je het leuk om activiteiten te organiseren die 
zowel formeel als informeel zijn? Dan is de OnLeCo 
zeker iets voor jou!
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Internationaliseringscommissie
De Internationaliseringscommissie (InterCom) is 
een van de nieuwste commissies van de GSV. Hij is in 
2019 opgericht met als doel het bevorderen van het 
internationaliseringsproces binnen de vereniging. 
In dat zelfde jaar zijn er namelijk voor het eerst in-
ternationale studenten begonnen aan de nieuwe 
engelstalige bachelortrack van Geschiedenis: Com-
parative European History (CEH). De commissie 
fungeert hoofdzakelijk als een soort denktank die 
advies geeft voor verenigingsbeleid wat betreft in-
ternationalisering en op dit beleid reflecteert. Afge-
lopen jaar hebben we echter ook een leuke interna-
tionale activiteit georganiseerd, waarbij studenten 
van verschillende afkomsten een minicollege gaven 
over de geschiedenis van hun thuisland/stad. Er is 
binnen onze commissie dus zeker ruimte voor inte-
ressante nieuwe initiatieven. Ben jij dus iemand die 
met creatieve ideeën kan komen en help je graag 
mee aan een inclusieve studievereniging, dan moet 
je zeker bij de InterCom gaan!

Sportcommissie
De Sportco is verantwoordelijk voor het organise-
ren van alle (semi)sportactiviteiten die de GSV te 
bieden heeft. Zo organiseert onze commissie elk 
jaar sportieve activiteiten zoals het Beachvolleybal-
toernooi en Student vs. Docent voetbal, maar ook 
minder sportieve activiteiten zoals de Poolcompeti-
tie en de Olympische Bierspelen. Als neusje van de 
zalm is de Sportco elk jaar verantwoordelijk voor 
de deelname aan de befaamde Batavierenrace: de 
langste estafetteloop ter wereld met als afsluiting 
het grootste studentenfeest van de Benelux. Je 
denkt misschien terwijl je dit nu leest: ‘huh, maar 
de gemiddelde geschiedenisstudent en sporten is 
toch niet de beste combi?’’. Daar zit natuurlijk wel 
wat in, maar dit maakt de Sportco juist een leuke en 
laagdrempelige commissie. Dus als je affiniteit hebt 
met sport of het organiseren van sportactiviteiten 
en graag op een leuke manier wil leren om in een 
commissie te werken, dan is de Sportco de commis-
sie voor jou!

Eerstejaarscommissie
Dag lieve eerstejaars! De naam van deze geweldige 
commissie zegt eigenlijk alles al: dit is de commis-
sie ván de eerstejaars vóór de eerstejaars studenten 
Geschiedenis. Samen organiseren wij activiteiten 
die speciaal bedoeld zijn voor jullie als eerstejaars 
om elkaar en de opleiding beter te leren kennen. 
Van de Eerstejaarsbarbecue tot de Ouderdag en 
van een friettafel tot een cantus, de leukste dingen 
beleef je bij de Eerstejaarscommissie. Bij ons staat 
gezelligheid voorop, maar we verwachten wel van 
je dat je ook echt actief mee wil doen. We vergade-
ren ongeveer één keer per week (ca. 1,5 uur) onder 
leiding van een voorzitter en een vicevoorzitter die 
vorig jaar ook al in deze commissie zaten. Er is geen 
enkele ervaring met commissiewerk vereist en ie-
dereen is van harte welkom! Ben jij nu helemaal 
hypet en wil jij graag deel uitmaken van de leukste 
commissie van de GSV? Stuur dan een mailtje naar 
eerstejaarsgsv@outlook.com en meld je bij ons aan!

Publieksgeschiedeniscommissie
De Publieksgeschiedeniscommissie van GSV Exca-
libur streeft naar leuke en interessante samenwer-
kingen en contacten tussen geschiedenisstudenten 
en externe culturele instellingen. We organiseren 
verschillende evenementen per jaar, met als hoog-
tepunt het 024-Geschiedenis weekend dat jaarlijks 
in oktober plaatsvindt. Hier werken wij samen met 
diverse instellingen aan een project dat past binnen 
het thema van dat jaar. Dat kan zijn in de vorm van 
een tentoonstelling, een spelletjesmiddag, of zoals 
dit jaar een documentaire met als thema ‘Oost-
West’. De Publieksgeschiedeniscommissie is een 
geweldige manier om jouw passie voor geschiede-
nis over te brengen naar het grote publiek, en tege-
lijkertijd een netwerk op te bouwen met de meest 
prominente geschiedenisinstellingen van onze 
mooie stad. Hebben we je interesse gewekt? Je bent 
van harte welkom om een keertje deel te nemen aan 
een van onze vergaderingen. Neem contact op met 
publieksgeschiedeniscommissie@gmail.com.
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Archiefcommissie
Een mooi en oud gezegde luidt: ‘archiveren kun je 
leren.’ Zoals alle oude gezegden is ook deze waar. 
De GSV heeft namelijk een heus archief, dat deels 
ligt opgeslagen in het Katholiek Documentatiecen-
trum, gestationeerd op de Radboud Universiteit, en 
deels in kast vier op de twaalfde verdieping van het 
Erasmusgebouw. Het GSV-archief wordt beheerd 
door de Archiefcommissie en de secretaris. De com-
missie zorgt voor het ordenen van de archieven en 
het toegankelijk maken ervan voor de vereniging. 
Hierbij stuit ze veelal op verrassende feiten over de 
vereniging, leuke tekeningen of interessante pos-
ters uit het ‘GSVerleden’, waar enkel de commissie 
toegang toe heeft. Dus wil jij leren archiveren en het 
verleden van de vereniging ontdekken en uitplui-
zen? Dat kan!

Concertcommissie
Veel GSV-leden gaan graag naar festivals, maar als 
student is dat toch een behoorlijk dure grap. Voor 
een toegangskaartje tik je al gauw een paar hon-
derd euro’s af. Geen paniek! Met de Concertcom-
missie van de GSV kun je bijna alle grote en kleinere 
festivals in Nederland gratis bezoeken. In ruil voor 
een paar uur vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld achter 
de bar, mag je gratis het festivalterrein en de cam-
ping op.
 Op Facebook kondigt de Concertcommissie 
aan welke festivals worden bezocht. De afgelopen 
jaren werkte de Concertcommissie op Lowlands, 
Pinkpop, Paaspop, Down the Rabbit Hole en nog 
veel meer festivals. Lijkt het jou leuk om de GSV te 
helpen met het organiseren van deze vrijwilligers-
groepen? De Concertcommissie is altijd op zoek 
naar enthousiaste GSV’ers die gek zijn van festivals. 
Stuur dan vooral een mail naar concertcommissie-
gsv@gmail.com. Wie weet zit je volgend jaar gratis 
met ons op je favoriete festival!

Historisch Institutioneel Tijdschrift
Het Historisch Institutioneel Tijdschrift (HInT) is 
zelf ook een commissie van de GSV, en is tevens ver-
antwoordelijk voor het boekje dat je nu vasthoudt. 
De HInTro als eindproduct spreekt voor zichzelf, en 
is samen met vier andere edities ieder jaar hetgeen 
waar onze redactie zich mee bezighoudt. Hiervoor 
zijn we natuurlijk altijd op zoek naar mensen die 
artikelen willen schrijven, als vast redactielid of als 
gastauteur. Maar bij het uitbrengen van zo’n boekje 
komt nog veel meer kijken. Naast schrijven zitten er 
ook mensen in de commissie die zich bezighouden 
met bijvoorbeeld grafische vormgeving, PR, en het 
overzien van de verscheidene onderdelen van het 
redactioneel proces. Bij het HInT kun je dus erva-
ring opdoen met schrijven en andere vaardigheden, 
of je kunt kennis maken met compleet nieuwe vaar-
digheden. Iedereen is welkom!
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Terwijl een nieuwe generatie geschiedenisstu-
denten zich begeeft in de wondere wereld van 
het Nijmeegse universiteitsleven, sta ik inmid-
dels al met anderhalf been over de drempel van 
de achteruitgang. Deze tegengestelde liminali-
teit beweegt mij te reflecteren op de jaren waar-
in ík mij geschiedenisstudent mocht noemen.
 Ik had het geluk al voor de aanvang van 
mijn studie hier ter stede de eerste glimpen op te 
vangen. Reeds in 2012 begaf ik mij als aanhang van 
een eerstejaars studente naar het Kerstgala van de 
GSV. Verlegen vergaapte ik mij in een hoekje van 
het Waaggebouw aan de kleurrijke karakters die de 
avond van hun leven schenen te hebben. De amicale 
sfeer was zonder meer een voorafschaduwing aan 
alles wat deze vereniging nog voor mij zou beteke-
nen. 
 Nog geen jaar later werd ik op het zon-
overgoten terras van Café Camelot ontvangen door 
een levendig gezelschap. De zeven dagen chaos die 
daarop volgde lieten mij met talloze indrukken ach-
ter. De ervaringen van ouderejaars, de verschillen-
de clubs en verenigingen, en de kennismaking met 
een heleboel nieuwe mensen vervulde mij met een 
ongekend enthousiasme en hoge verwachtingen.
Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg 
en tijdtechnische bezwaren. Hoewel de studie mij 
geen strobreed in de weg legde, bleef het grootste 
deel van mijn eerste jaar tamelijk kalm. Pas toen ik 
mijn bezemkast in Lindenholt inruilde voor een ka-
mer in Nijmeegs befaamdste studentengetto Hoog-
eveldt, ging ik van start. 
 Ik had het geluk om een joviale groep huis-
genoten te treffen in de loterij van de studenten-
huisvester. Zij hebben dan ook een niet te misken-
nen invloed gehad. Er hing een guitige sfeer en eens 
in de zoveel tijd organiseerden we memorabele 
feesten. Maar ook voor “intellectuele” gesprekken 
was er steevast tijd en in moeilijke tijden vond ik 
er steun en toeverlaat. Onderschat nooit de waarde 
van een aangenaam thuishonk!
 Voor verdere sociale contacten en tijdsbe-

steding wendde ik mij tot de GSV. Mijn badminton-
trainingen verloren reeds in het eerste studiejaar 
de voorkeurspositie aan de toen nog wekelijkse 
borrel. Ik groeide langzaamaan uit tot meubilair 
van de verenigingskamer en besloot in mijn tweede 
jaar dan ook maar al mijn fiches op paars in te zet-
ten. Verstandig? Wellicht niet. Spijt van? Geenszins. 
De sprong in het diepe bracht me direct in drie com-
missies, waarmee ik reizen, lezingen en filmavon-
den organiseerden. Bovendien leerde ik veel studie-
genoten kennen en heb ik goede vriendschappen 
mogen sluiten. 
 Het was dan ook een logisch vervolg om 
een bestuursfunctie te gaan bekleden. In dat onstui-
mige jaar heb ik allerlei initiatieven mogen opzet-
ten, waarvan heden ten dage slechts een klein deel 
stand heeft weten te houden. Maar ook daarna was 
de koker nog niet leeg en inmiddels kijk ik terug op 
vijf en een half jaar actieve inzet voor een vereni-
ging die mij op haar beurt enorm veel heeft geleerd 
en gegeven. Ik hoop dan ook dat de GSV deze rol nog 
in menig studentenleven mag blijven vervullen!
 Nu wil ik overigens niet doen vermoeden 
dat mijn studie ondertussen van secundair belang 
was geworden. Ik geld niet als voorbeeldige stu-
dent, maar heb enorm genoten van het curriculum 
en de vrije keuzeruimte optimaal benut. Zo heb ik 
regelmatig geproefd bij religiewetenschappen, filo-
sofie en de sociale wetenschappen. Ook heb ik een 
semester aan de Freie Universität in Berlijn mogen 
studeren. Een periode waar ik helaas vooral veel 
over mijzelf moest leren.
 Een onderdeel dat ik daarentegen eenie-
der aanraad is de stage. Zelfs aan het einde van de 
studie kan het lastig zijn om jouw eigen waarde als 
onderdeel van onze maatschappij in te schatten. 
Zo’n werkplekje in de grote boze wereld leert je 
precies dat en levert je met een beetje geluk alvast 
wat nuttige connecties op.
 Veel succes allemaal en wellicht kom ik jul-
lie nog eens tegen!

Door Huub Vilé

Vervlogen tijden
Memoires van een langstudeerder
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Menig nieuwe Nijmeegse student zal binnen de 
kortste keren de belangrijkste winkel- en uit-
gaansstraten van de stad leren kennen – mits de 
coronamaatregelen dat toelaten. Ook histori-
sche gebouwen als de Sint Stevenskerk, de Com-
manderie van Sint-Jan en de bouwwerken in het 
Valkhofpark zullen geschiedenisstudenten snel 
eigen maken. Maar het Nijmeegse stadscentrum 
herbergt veel meer pittoreske plekjes. Loop 
eens verder dan de markt, of daal langs Brou-
werij de Hemel de trappetjes af! Het HInT ging 
op tour door de benedenstad en zette een aantal 
van deze schilderachtige historische steegjes, 
straatjes en hofjes op een rijtje.

5. Steenstraat

Direct achter de restaurants en cafés aan de Waal-
kade bevindt zich een van de oudste straten van 
Nijmegen. Bij opgravingen zijn er zelfs resten van 
Romeinse funderingen gevonden. Van het oude 
straatgezicht is niet veel meer over: lange tijd was 
de Steenstraat een armoedige en vervallen deel van 
Nijmegen, met slechte hygiënische omstandighe-
den. Na de Tweede Wereldoorlog is een groot deel 

van de straat in het kader van de krotopruiming 
gesloopt, maar er bevinden zich nog een aantal his-
torische pareltjes. Lang geleden was de Steenstraat 
namelijk juist een deftige straat. Zeer prominent 
is het Besiendershuis, een laatgotisch bouwwerk 
uit 1525. De naam is afkomstig van de ‘besiender’, 
die tolgelden moest innen bij passerende schepen 
op de Waal. In werkelijkheid was het een patrici-
ershuis waar nooit een besiender heeft gewoond. 
Vroeger keek het huis namelijk niet eens uit op de 
Waal. Tegenwoordig doet het dienst als expositie-
ruimte. Een blik door de ramen laat de magnifieke 
Waalbrug zien. Verderop in de Steenstraat bevindt 
zich ook nog het Brouwershuis, eveneens uit de zes-
tiende eeuw, hoewel op de gevel 1621 staat te lezen. 
Dat jaartal verwijst echter naar een latere verbou-
wing. Het brouwersgilde maakte van het huis ge-
bruik, dat dienst deed als woon- en pakhuis.

4. Ottengas en het Groene Balkon

Van het Besiendershuis kom je gemakkelijk via de 
Vleeshouwerstraat bij de Lieve Vrouwentrappen, 
die leiden naar het Groene Balkon. Dit plateau is pas 

Door Steven Verhoeven

Top-5
Pittoreske plekjes in de Nijmeegse benedenstad
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na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Oorspron-
kelijk was het de bedoeling een grote keermuur met 
nieuwe wijk erop aan te leggen en alle middeleeuw-
se straatjes te slopen. Na veel protesten is slecht 
een deel daarvan gerealiseerd. Het Balkon biedt nu 
wel een prachtig uitzicht over de Waal vanaf het dak 
van een van de lelijkste gebouwen van de stad: het 
Holland Casino. Vanaf het Groene Balkon leidt de 
Ottengas je richting het stadscentrum. Dit straatje, 
genoemd naar een onbekende Johan Otten, liep 
vroeger steil door tot aan de Vleeshouwerstraat, 
maar sinds de aanleg van het Groene Balkon is het 
flink ingekort. Het oplopende straatje wordt aan de 
ene kant geflankeerd door een laatmiddeleeuwse 
vestingwal en aan de andere kant door enkele his-
torische panden, waaronder een achttiende-eeuws 
woonhuis en het Cellenbroederenhuis. Dit is een 
van de oudste gebouwen van Nijmegen en was 
lange tijd in handen van de Nijmeegse kerkelijke 
broederschappen. Deze charitatieve instellingen 
hielden zich onder andere bezig met de opvang van 
krankzinnigen en pestlijders.

3. Sint Anthoniusplaats

Het Cellenbroederenhuis is ook vanaf de andere 
kant te bekijken. Achter de huizenrij bevindt zich 
namelijk de stille Sint Anthoniusplaats, die alleen 
toegankelijk is vanaf de Ridderstraat. Aan de lin-
kerkant van het pleintje is het broederschapshuis 
middels een klein voorhofje te betreden. Hoewel 
het gehele pleintje omgeven wordt door een serie 
gebouwen die behoren tot de oudste van de stad, is 
de blikvanger hier toch echt een statig achttiende-
eeuws herenhuis achteraan het plein. Het was in 
de negentiende eeuw de woning van de Nijmeegse 
burgemeester Dirk Reinhard Johan baron van Lyn-
den en deed later dienst als klooster van de zusters 
Diaconessen van het Allerheiligst Sacrament. De 
naam die het toen kreeg – Huize Bethlehem – prijkt 
nog altijd op de voorgevel van het gebouw, dat te-
genwoordig dienst doet als hospice. De Sint Antho-
niusplaats lijkt vaak enigszins verlaten, maar ver-
tier is er ook voldoende. Regelmatig zul je hier een 
regenboogvlag zien prijken, omdat het Roze Huis 
ook aan dit straatje gevestigd is. Stokoude GSV’ers 
zullen zich ook nog de ‘Old Cave’ herinneren. In 
deze wijnkeldergewelven heeft de studievereniging 
namelijk in een grijs verleden een legendarisch gala 
georganiseerd. Wie weet binnenkort weer?

2. Sint Stevenskerkhof
Een eindje verderop ligt de blikvanger van onze 
stad: de Sint Stevenskerk. Velen van ons zullen de 
kerk kennen en hebben ook de prachtige kerkboog 
en de voormalige Latijnse School tegenover hoofd-
ingang van de kerk al bewonderd. Maar heb je ook 
wel eens een rondje om de kerk heen gelopen? Aan 
de achterkant van de Sint Stevenskerk bevindt zich 
namelijk een van de meest pittoreske steegjes van 
Nijmegen. Hier bevindt zich een rijtje voormalige 
Kanunnikenhuizen, die  vanzelfsprekend werden 
bewoond door een kanunnik. Deze geestelijken 
waren lid van het kapittel van de Sint Stevenskerk 
– een bestuurscollege verantwoordelijk voor het 
bestuur van de kerk. De Sint Stevenskerk werd in 
1475 een kapittelkerk en verloor die status in 1591, 
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toen de kerk in handen van de protestanten viel. De 
bekende Nijmeegse kanunnik Willem van Berchen 
(c. 1417–c. 1481), schrijver van de Gelderse Kro-
niek, woonde in een van de huisjes. De kanunniken-
huisjes vormen een schilderachtig tafereel, dat zelfs 
door de Radboud Universiteit wordt gebruikt in 
haar promotie. Tegenwoordig zijn er enkele winkel-
tjes in de kanunnikenhuisjes gevestigd. Daarnaast 
kun je er prima lunchen. Een alleraardigst plekje 
om een middagje te vertoeven!

1. Glashuis/Papengas en het Vogelhofje
Van de Sint Stevenskerk is het via de Zuider- of 
Noorderkerktrappen maar een klein stukje lopen 
naar een ander lieflijk pleintje in de benedenstad. 
Prominent op het Glashuis is de Sint Jacobskapel. 
Dit kleine kerkje stamt uit de vijftiende eeuw en 
was onderdeel van een veel groter kloostercom-
plex. Enkel de kapel staat nog overeind. Na het 
beleg van Nijmegen in 1591 verloor de kapel haar 
functie en niet veel later was er een glasblazerij in 
gevestigd. Vandaar dat ook de kapel zelf wel eens 
‘Glashuis’ genoemd wordt. Aan de andere kant van 
de Papengas vind je het Oude Weeshuis. Het was 

een protestants weeshuis, dat tot 1562 dienst deed 
als begijnenklooster. De hoofdingang vinden we 
dan ook aan de Begijnenstraat, maar ook de gevel 
aan de Papengas misstaat zeker niet. Tegenover 
het weeshuis bevindt zich een mysterieuze tur-
quoise serre met daarin het Rad van Fortuin, zoals 
we dat kennen uit de Carmina Burana. Als je vanaf 
het pleintje achter de Sint Jacobskapel linksaf slaat, 
kom je vrijwel direct aan je rechterhand het Vogel-
hofje tegen. De bewoners hebben van deze op het 
eerste gezicht alledaagse doorgang een bijzondere 
bestemming gemaakt. Al meer dan veertig jaar zijn 
in dit steegje tientallen vogelhuisjes in zeer veel 
verschillende kleuren te vinden. Hier is dan ook 
vaak een af- en aanvliegen van allerlei vogeltjes te 
aanschouwen. Hoewel het voortbestaan van het 
hofje door verbouwingsplannen in het verleden in 
het geding is geweest, kun je het ook in 2020 nog 
steeds bezoeken. Een aanrader!
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Dus jij bent de nieuwe rekruut? De nieuwe aan-
winst met een brandende passie voor geschie-
denis die niet te doven is? Goed, je gaat snel 
genoeg leren dat je die passie nodig zal hebben. 
Als veteraan die al drie moeizame jaren achter 
de rug heeft, zal ik mijn ‘wijsheid’ delen. Dit is 
ook om alle evaluaties die ik tijdens deze oplei-
ding vergeten ben in te vullen, goed te maken… 
mea culpa.
 Dacht je dat deze opleiding een eitje zou 
worden en dat je er niet hard voor hoeft te werken? 
Zulke gedachten zullen hier helaas genadeloos afge-
straft worden. “Vijftig pagina’s McKay en een werk-
stuk van 500 woorden over sterke discipline bij de 
Spartanen” is een voorbeeld van een kreet waarmee 
wij vroeg in aanraking zijn gekomen. Deze kreten 
geven je de kracht om bij tentamens een zes, ik be-
doel een tien, te scoren. Veel strijders die adviezen 
niet volgden zijn in de loop der jaren gevallen. Ooit 
was ik daar ook nabij, maar dankzij gunsten van de 
goden kwam ik weer vooruit. Deze goden zijn over 
de hele campus gestationeerd: docenten, studiead-
viseurs, medestudenten, de studievereniging, enzo-
voort. De meesten geven goed advies, hoewel mede-
studenten niet altijd de waarheid in pacht hebben. 
Vandaar dat ook 
de tips van onder-
getekende com-
plete onzin kun-
nen zijn. Gelukkig 
leren we hier op 
de universiteit om 
kritisch te zijn.
 O m d a t 
je als eenling niet 
ver komt, is het 
aan te raden om 
je aan te sluiten 
bij onze bond, 
oftewel de GSV. 
Deze bond geeft 
je manieren om 

goedkope uitrusting te krijgen, je krijgt namelijk 
kortingen, wat best handig is soms. Maar bovenal 
kunnen verenigingen je antwoorden geven op typi-
sche studentenvragen die we soms hebben. Vragen 
zoals: Wat kunnen we doen met onze opleiding? 
Waar gaat de wereld heen? Waarom geeft (vul fa-
voriete docent in) geen colleges meer? De GSV geeft 
antwoorden: gezelligheid of drankjes! Meestal is 
het antwoord beide tegelijk, maar pin me er niet op 
vast. Het ultieme einddoel is om een hechte groep 
te hebben, bijna op het niveau van de heilige schare 
van Thebe.
 Verder geef ik je graag mee dat colleges 
cruciaal zijn. Hiermee bedoel ik óók de laatste col-
leges van een cursus, die helaas vaak worden gezien 
als het perfecte moment om je ‘afwezigheidsjoker’ 
in te zetten. Om niet eens te spreken van de landver-
raders die alleen aanwezig zijn vanwege verplich-
ting. Medestanders zwoegen hard op het slagveld 
van het Erasmusgebouw, dus sta ze bij, zij aan zij 
door de regen en de wind. En als je daar dan toch 
bent, is het verstandig om met medestudenten en 
docenten te discussiëren. Praat over de gekste din-
gen die aan bod komen, veel docenten lijken name-
lijk de obscure kant van de geschiedenis het leukst 

te vinden.
  En tot 
slot, de belang-
rijkste tip, dus 
onthoud hem 
goed: relax. Als 
g e s c h i e d e n i s -
student word je 
opgeleid tot his-
toricus, niet tot 
Spartaanse gene-
raal Lysander. Één 
van deze twee op-
leidingen is veel 
stressvoller dan 
de andere.

Door Ivo Huberts

De wonderlijke rekrutering bij het Geschiedeniskorps
Een Spartaanse opleiding of een Nijmeegse?
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De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de 
Nederlandse ziekenhuizen regelmatig verant-
woordelijk zijn voor het voorpaginanieuws. 
Zorgpersoneel wordt aangemoedigd en virolo-
gen zijn de nieuwe rocksterren. Achter de scher-
men bij het Radboudumc werken er echter nog 
een hoop andere toppers die minder aandacht 
krijgen: de logistiek medewerkers. In dit team 
zitten meerdere GSV’ers die hun centen verdie-
nen in dit ziekenhuis, dat voor de meeste ande-
re geschiedenisstudenten onontgonnen gebied 
is. Sem van Helden was zo vriendelijk om in het 
digitale Cultuurcafé op de Discord server van de 
GSV, onder het genot van een digitaal kopje kof-
fie met het HInT te praten over de leuke, de leer-
zame en de lugubere aspecten van het werken 
in een ziekenhuis. 

Wat doe je precies bij het Radboudumc?
‘Ik werk daar in de logistiek als studentmedewer-
ker, als oproepkracht eigenlijk. Ik ben ingewerkt 
voor diensten rondom textiel, ook sta ik veel op de 
beddencentrale en in het weekend een beetje van 
alles wat. Op de beddencentrale komen de vuile 
bedden binnen, waar ik het beddengoed afhaal en 
de bedden door de wasstraat doe en waar ik, of mijn 
collega’s, aan de schone kant de bedden weer op-
maken. En met “textiel” breng ik eigenlijk het was-
goed door het hele ziekenhuis rond en haal ik ook 

de vuile was weer op.’

Hoe lang werk je al bij het UMC en hoe ben je aan het 
baantje gekomen?
‘Ik werk er nu ruim twee jaar. Quint en Wessel, die 
ook geschiedenis studeerden, werkten daar al, en 
Huub werkte er toen ook net al een paar maanden. 
Hiervoor had ik een bijbaantje in de horeca, waar ik 
het werk wel leuk vond maar waar de werktijden 
heel wisselvallig waren en er slecht gecommuni-
ceerd werd naar werknemers toe. Ik was dus al een 
beetje op zoek naar iets anders. Toen zei Huub “Ja 
God, solliciteer gewoon”, en Quint en Wessel zeiden 
ook “Ja dat moet je gewoon doen.” Dus dat heb ik 
gedaan en toen ben ik aangenomen.’

De GSV neemt de boel daar dus een beetje over ei-
genlijk.
‘Ja een klein beetje wel. Tim werkt er inmiddels 
ook.’

Wat krijg jij mee van de coronacrisis in het zieken-
huis? Heeft het jouw werkroutine veranderd?
‘Het is toch wel heel anders in het ziekenhuis: er 
zijn overal stickers opgehangen en bepaalde afde-
lingen mochten we niet op. Ik heb ook wel eens me-
dicijnen naar de IC moeten brengen. Dan moest je 
echt aanbellen en dan kwam er iemand met een pak 
die de deur openmaakte en een karretje naar je toe 

Door Thom Tolboom

Campusbaantjes
Logistiek medewerker bij het Radboudumc

Tim, Huub, Quint, Sem en Wessel
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duwde, waar jij dan de medicijnen op moest leggen 
om het vervolgens weer terug te duwen. Dus dat 
was best heftig. Verder was het eigenlijk best wel 
rustig in het ziekenhuis, omdat alle niet-noodzake-
lijke zorg niet doorging.’

Er gebeuren natuurlijk ook een hoop heftige dingen 
in een ziekenhuis, krijg je daar als logistiek medewer-
ker ook iets van mee?
‘Ja je ziet af en toe wel echt nare dingen. Je komt met 
de was op elke afdeling, soms ook op de spoedei-
sende hulp. Als er dan iemand binnenkomt die net 
een verkeersongeluk heeft gehad, dan ziet dat er 
natuurlijk niet fraai uit en dat is dus best heftig om 
te zien. Ik weet ook waar het mortuarium zit, dus 
ik weet ook wat er gaande is als iemand met een 
laken over zich heen richting het mortuarium gaat. 
Daar krijg ik toch altijd een beetje een rilling bij. 
Ook moest ik eens schone was naar het mortuarium 
brengen, dat waren allemaal kleine rompertjes. Dat 
je denkt van “Jeetje, ja die kleine kinderen gaan ook 
dood.” Dat geeft wel even de kriebels. Het is vooral 
heftig omdat de rest van het werk juist best opper-
vlakkig is. Je bent bijvoorbeeld ook veel slap aan het 
ouwehoeren met collega’s. Dat is natuurlijk keige-
zellig, maar je komt soms ook die harde realiteit te-
gen. Maar je maakt ook grappige dingen mee; laatst 
waren er twee vibrators gevonden op een bed bij 
de beddencentrale. Ik dacht echt van “waarom ook 
twee?”. Ach, diegene heeft zich in ieder geval niet 
verveeld.’

Heb je ook nieuwe dingen geleerd in het ziekenhuis?
‘Nou ik kan nu super goed een bed opmaken! Nee 
maar het is vooral met mensen omgaan denk ik wel. 
Je komt heel veel verschillende soorten mensen te-
gen en werkt samen met zowel studenten als vaste 
krachten van verschillende leeftijden en achter-
gronden. Dit helpt je om uit je universitaire bubbel 
te stappen als het ware. Mensen van een hele ande-
re leeftijd hebben ook hele andere problemen. Het 
is ook wel grappig om te zien dat een groep mensen 
zich bijvoorbeeld druk maakt om het lokale voetbal 

en over iemand die in de B2 van Groesbeek speelt. 
Het is ook leuk om gewoon met deze collega’s te 
kunnen ouwehoeren, en ze brengen natuurlijk ook 
veel waardevolle levenservaring met zich mee.’

Over ouwehoeren gesproken: je hebt al aangestipt 
dat er meer GSV’ers bij het UMC werken, werk je wel 
eens met een van hen samen? En werken jullie dan 
ook een beetje door of is het alleen maar ouwehoe-
ren?
‘Nou ik moet zeggen dat we met zijn allen wel echt 
doorwerken, maar het gaat ook gepaard met ongein 
uithalen. We hebben ook van die truckjes waar we 
op rijden, en in het verleden, toen de weekenden 
nog iets anders in elkaar zaten, hebben we wel eens 
een Mario Kart-deuntje opgezet en reden we zo 
door de gangen van het ziekenhuis. Maar ook met 
collega’s van andere studies kan ik het heel goed 
vinden.’

Is er ook een GSV’er die niet zo hard werkt en de kant-
jes ervan af loopt?
‘Nee, ik denk het niet. Er wordt stiekem door ie-
dereen wel veel geouwehoerd, ook zeker door ons. 
Nee ik moet zeggen dat de GSV’ers echt wel harde 
werkers zijn hoor, ik kan niet negatief zijn over een 
van mijn GSV-collega’s. Het is juist altijd gezellig als 
ik met hen sta, want ik weet dan dat er gewoon re-
gelmatig de 80s smash hits worden afgespeeld en 
er lekker wordt gekletst maar ook wordt doorge-
werkt.’

Zou je jouw campusbaantje ten slotte aanraden aan 
andere GSV’ers?
‘Ja, zeker! Het is keigezellig, je hebt een leuk team 
en het betaalt ook redelijk goed. Je komt bovendien 
op plaatsen waar je normaal niet zo gauw komt, dus 
dat maakt het ook weer interessant. Je krijgt ook 
meer inzicht hoe het bij zo’n ziekenhuis allemaal in 
zijn werk gaat. Als je als patiënt een keer naar het 
ziekenhuis gaat, heb je namelijk niet echt door dat 
er nog een hele logistieke operatie achter schuil-
gaat.’
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Yarno heeft in Hoogeveldt twee opvallend grote meubels staan voor zijn kamertje: een hoekbank en 
een 60 inch (anderhalve meter!) TV. Achter zo’n TV moet je natuurlijk goed kunnen chillen, maar voor 
veel studenten met een kleine kamer is een bank een luxe waar ze helaas geen ruimte voor hebben. 
Niet voor Yarno. Deze man denkt namelijk in oplossingen! En dus heeft hij een slaapbank, welke hij 
iedere avond (met uitzondering van na wat borrels) weer ombouwt en opmaakt als bed. Althans, in 
het begin... Tegenwoordig is het meestal gewoon een bed, want: ‘Daar kan je ook goed op chillen!’ 
Afgezien van een bureau en koelkast is de rest van zijn kamer gereserveerd voor zijn grote liefde: zijn 
platencollectie. Hij werkt dan ook al vanaf zijn veertiende met veel plezier in ‘Let the Record Play’, de 

grootste platenzaak van Nederland!
Foto en tekst door Ine de Win

In het hol van... Yarno Rademakers


