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In het najaar van 2020 kregen we in kleine kring een e-mail 
van Daniëlle: ze was aangenomen als de nieuwe hoogleraar 
Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Nog 
geen 10 seconden later hing ik met haar aan de telefoon, 
allebei huilend. Omdat zij en ik zo ontzettend blij waren dat 
het was gelukt, maar ook omdat dit nu echt betekende dat ze 
weg zou gaan. In de maanden daarvoor staken we allemaal 
zo een beetje onze kop in het zand: ‘het zal toch niet?’ Nadat 
onze emotionele rollercoaster was uitgereden (zo ergens in 
januari), bedacht de Oudheid-club dat we haar niet zomaar 
konden laten vertrekken. Daniëlle is Daniëlle, die wil liever 
zo weinig mogelijk ‘gedoe’. Maar dat accepteerden we niet. 
Daniëlle is jarenlang een essentieel deel geweest van de 
Opleiding Geschiedenis als wetenschapper, collega, docent, 
mentor, tutor, begeleider, coördinator Internationalisering, 
en zo ontzettend veel meer. Corona laat ons weinig ruimte 
om belangrijke momenten in groep te vieren, maar het stond 
voor ons buiten kijf dat we ook de studenten wilden betrek-
ken bij het markeren van dit moment. En daarom besloten we 
de hulp in te roepen van het HInT.
Lien Foubert
 
Op maandag 1 februari belandde er in de inbox van het HInT 
- tussen de gewoonlijke berichten over notulen, vergaderin-
gen en levertermijnen - een opvallende e-mail. De titel luidde 
‘(Top secret) verzoek’, en het bericht was afkomstig van Lien 
Foubert. Het behelsde het bovenstaande nieuws en idee: om 
als afscheid voor mevrouw Slootjes een speciale HInT-editie 
te maken.  Bij de eerstvolgende vergadering bespraken we als 
redactie het idee, unaniem werd ingestemd om het plan uit 
te voeren. Hierna werd, samen met mevrouw Foubert, alles 
in gang gezet. Er werd gespard over invullingen van rubrie-
ken, (oud-)studenten en (oud-)collega’s werden aangeschre-
ven met de vraag of ze een herinnering aan mevrouw Slootjes 
wilden delen. Alles verliep op rolletjes. Iedereen droeg graag 
bij aan deze speciale editie. Het enige wat voor ons als redac-
tie lastig bleek deze laatste maanden was om dit project niet 
enthousiast over de hele universiteit rond te bazuinen. Ook 
dat is geloof ik goed gekomen. Gelukkig is het project nu 
Top secret status af. We hopen dat deze speciale HInT een 
mooi afscheid vormt. Namens de hele HInT-redactie: we gaan 
mevrouw Slootjes heel erg missen aan de Radboud, en wensen 
haar al het beste aan de UvA!
Ellen Theuws
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Good morning…
‘Good morning, let the stress begin!’ Hoe vaak hebben we elkaar niet vrolijk begroet met deze woorden, op 
opgewekte toon, vooral wanneer ons een hele volle werkdag wachtte. Het beroemde bordje op jouw ka-
mermuur in het Erasmus. Het krijgt vast een goed plaatsje in je nieuwe Amsterdamse werkkamer, maar ik 
zal het missen. Niet zozeer het bordje natuurlijk, als wel het ritueel. De begroeting waarin zoveel besloten 
ligt: collegialiteit, optimisme, steun en bovenal vriendschap. En dus mis ik straks niet zozeer het ritueel, 
maar wel de collega die door de jaren heen een heel goede vriendin werd. De collega die ik met een menge-
ling van grote trots en grote spijt naar de UvA zie vertrekken. Die spijt betreft alleen maar het feit dat we 
elkaar minder vaak zullen zien. Maar de vriendschap blijft en de trots op jou is belangrijker hier: als hoog-
leraar in Amsterdam ben je helemaal op je plaats, om wie je bent, om wat je kunt en om wat je allemaal 
meebrengt – nog afgezien van dit bordje!

Nathalie de Haan

Persoonlijke berichten
Afgelopen december (2020) liepen we elkaar tegemoet. Allebei op de stoep, met een drukke Heyendaalse-
weg tussen ons in. We stopten kort en zwaaiden naar elkaar. Het lijkt een onbenullig klein moment maar 
ik word er blij van. Dat geldt ook voor de colleges die ik bij u heb gevolgd en de gesprekken die ik met u 
heb gevoerd - ik ging altijd weer blij weg. Blij omdat ik nieuwe dingen had geleerd, blij omdat ik ergens nog 
weer enthousiaster over was geworden, blij omdat alles gewoon weer even goed was. En natuurlijk was 
er ook sprake van een hoop stress en gekkigheid. Dat hoort erbij, maar uw advies heeft mij altijd verder 
geholpen. Daarom hoop ik dat in de nabije toekomst, de studenten aan de UvA iets soortgelijks zullen er-
varen. Dat u hen mag inspireren, enthousiasmeren en blij maken!

Demi Storm

Tijdens de afgelopen vijf jaar als student heb ik heel wat uren bij Daniëlle in de collegebanken mogen door-
brengen. Als ik terugkijk op deze colleges zou ik het samenvatten als ‘streng, maar rechtvaardig’. Dat eerste 
geldt vooral voor het eerste jaar van de bachelor. Maar als ik dan ook terugkijk op mijn eigen werkhouding 
destijds (en die van veel medestudenten), kan ik niet ontkennen dat dat ook wel echt nodig was. Gelukkig 
hadden we mevrouw Slootjes om ons daarin een beetje ‘op te voeden’! En niet alleen in de collegezaal, 
maar ook daarbuiten. Ik zag — en dat doe ik uiteraard nog steeds — Daniëlle als een heel goede docent, 
maar ook als degene bij wie ik altijd terecht kon. Niet alleen voor een antwoord op een vraag of voor hulp 
bij een paper, maar ook voor belangrijke persoonlijke gesprekken en lessen die ik voor de rest van mijn 
leven met me meeneem. En ik denk dat dat me veruit het meest waard is. Zoals ze namelijk zelf ooit mooi 
omschreef: ‘die teksten kun je zelf wel lezen’. Dus, om af te sluiten: beste Daniëlle, dankjewel voor alles. 
Je bent een inspirerende docent en een prachtig mens. Heel veel succes in Amsterdam, you got this! Maar 
behoud ook die balans, en keep on pedalling! 

Imke (Seising)

Lieve Daniëlle,
Je gaat nu de Radboud verlaten en de universiteit verliest daarmee niet alleen een vaardig academica, maar 
vooral ook een hartelijke persoonlijkheid die van de tiende verdieping van de Erasmustoren een warm 
nest maakte. 
 Toen ik vier jaar geleden als sollicitant bij het project van Olivier de toren voor het eerst betrad, 
vond ik het op het eerste gezicht maar een kille, betonnen bedoening. Wat ik toen nog niet wist, was dat 
het niet de fysieke omgeving was die het werken bij de sectie Oude Geschiedenis zo fijn en inspirerend 
maakte (al is al het groen rondom de campus ook niet verkeerd), maar dat het de mensen waren die de 
grijze omgeving kleur gaven. Ik heb me sinds mijn eerste dag als promovendus altijd thuis gevoeld en jij 
was daar een belangrijke schakel in. Op werkgebied was je altijd bereid mee te denken of stukken (en on-
derwijskwaliteiten) van feedback te voorzien. Ook kwam je vaak aankloppen om even te babbelen en we 
konden ook geregeld bij jou aankloppen om over koetjes en kalfjes te praten, of over serieuzere zaken. Zo 
heb ik veel gehad aan onze gesprekken over jouw en mijn gezondheidsperikelen. Het heeft me geholpen 
mijn eigen sores te relativeren en optimistisch te blijven al ik even niet zo lekker in mijn vel zit. 
 Veel succes en plezier in Amsterdam (en Ede). Moge ze in de hoofdstad net zo van je aanwezigheid 
genieten als wij hier in Nijmegen, op zowel intellectueel als sociaal gebied. Gelukkig is in de relatief kleine 
wereld van de Nederlandse oudheidstudies, uit het oog nooit uit het hart. Ik houd me daarom natuurlijk 
van harte aanbevolen mocht je ooit om feedback of gastcolleges verlegen zitten, of gewoon voor een bab-
beltje.

Lieve groeten,
Sven (Betjes)

Foto © Daniëlle Slootjes J
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Een kleine zoektocht door het HInT-archief leert 
dat het al bijna tien jaar geleden is dat een redac-
tielid mevrouw Slootjes voor het laatst geïnter-
viewd heeft. Hoog tijd om dat voor deze speciale 
editie weer eens te doen, dus. Er was echter één 
probleem: hoe konden we een interview met 
haar afnemen, zonder dat ze door zou hebben 
dat we iets in ons schild voerden? Mede-geschie-
denisstudent Imke kwam met het verlossende 
idee: voor Docent Bijt Hond zou mevrouw Sloot-
jes samen met Maaike van Berkel geïnterviewd 
worden. Wat nou als er een redactielid bij zou 
komen zitten, en er stiekem wat vragen tussen-
door zou gooien voor een HInTerview? Via mail 
brachten we mevrouw Van Berkel op de hoogte 
van onze geheime operatie, waarna zij een part-
ner in crime werd. We spraken af in vergaderlo-
kaal 10.18. Met een camera en microfoon op ta-
fel, op anderhalve meter afstand, omringd door 
foto’s van emeritus hoogleraren, namen we het 
interview af. We trapten het interview af met wat 
ludieke vragen, om de indruk te wekken dat we 
echt enkel voor Docent Bijt Hond bezig waren. 
Aan het einde van het interview sneden we het 
onderwerp van haar vertrek aan, en haar herin-
neringen aan haar tijd aan de RU.

Wat staat er nog op uw bucketlist? 
‘Een fietstocht naar de Middellandse Zee maken!’ Is 
meteen het antwoord van mevrouw Slootjes. ‘Ik ben 
wel nog met mijn man in discussie of dat dan via 
Nice, door Frankrijk, of via de Alpen naar Italië is. De 
tweede heeft mijn voorkeur… Een andere optie is om 
onderweg op te splitsen,’ lacht ze. ‘Maar dat is min-
der gezellig.’

Wat zou u als eerste doen als u president van Amerika 
was?
‘Met een bezem door Washington DC. Die establish-
ment een beetje opruimen.’ Antwoordt Slootjes. Van 
Berkel merkt op dat dat wel een beetje ‘Trumpiaans’ 
klinkt. Slootjes lacht: ‘Je voelt gewoon aan alles dat 

DC een soort bolwerk is. Je wil dan zeggen: “Ga toch 
eens naar elkaar luisteren.”’ Ze wijdt uit over de tijd 
die ze in Amerika doorbracht, en wat ze daar zag. ‘Ik 
heb jaren gewoond in North Carolina en je merkt 
dat er bij de mensen daar zo’n disconnect is tussen 
de inwoners van steden en van dorpen, en van wat 
er in Washington DC gebeurt.’ Een mooi antwoord, 
maar we vragen of ze niet nog andere oppervlak-
kige wensen zou hebben – een groot ‘Poetin paleis’ 
voor zichzelf bouwen, bijvoorbeeld. Die neiging voelt 
Slootjes niet. ‘Ik heb daar helemaal niks mee, zulke 
megalomane gedachten. Ik begrijp eigenlijk nooit 
dat mensen zulke grote paleizen nodig hebben, wat 
moet je met al die ruimtes?’

Waar kan u niet zonder?
Haar antwoord op deze vraag is simpel. ‘Natuur.’

Wat is de grootste leugen die u ooit over uzelf heeft 
horen rondgaan?
Slootjes denkt een tijdje na over haar antwoord. 
Uiteindelijk is het Van Berkel die aanzet tot een ant-
woord geeft: ‘Ik heb wel eens over je gehoord dat...’ 
‘Dat ik streng ben!’ Vult Slootjes aan. ‘Dat wilde ik net 
zeggen.’ Zegt van Berkel. Zowel Van Berkel als Sloot-
jes is het niet eens met dit gerucht. Slootjes denkt dat 
haar incidentele strenge overkomen komt doordat 
ze vindt dat studenten zichzelf serieus moeten ne-
men. ‘Dat wordt dan soms vertaald naar dat ik streng 
overkom. Maar ik neem je serieus, want ik vind dat je 
jezelf serieus moet nemen.’ Van Berkel vult aan dat 
ze er niets van begrijpt dat studenten Slootjes eng 
vonden. ‘Ik hoorde dan wel eens, ‘Bij mevrouw Sloot-
jes durfde ik nooit…’ Ik dacht dan, ‘Waarom dat nou 
niet?’’ 

Wat voor student was u zelf?
‘Ik was een student die haar tijd altijd balanceerde 
tussen zwemmen of studeren. Ik heb heel intensief 
gezwommen.’ Vertelt Slootjes. ‘Op heel hoog niveau, 
voeg ik maar even toe.’ Zegt Van Berkel. Slootjes lacht 
de opmerking weg en vervolgt. ‘Ik studeerde in Gro-

Door Imke van Dijk en Ellen Theuws

‘Soms moet je in het leven iets nieuws proberen’
Een undercover interview met Daniëlle Slootjes

ningen met maar 4 andere studenten. Als een van 
de 4 er niet was viel dat op, dus dan hield ik werk 
wel bij. Maar als je mij in die tijd had gevraagd wat 
is je hoofdbezigheid dan had ik wel gezegd zwem-
men. Dat heeft me ook wel heel erg geholpen, omdat 
ik dan gedwongen werd te plannen ... Ik heb het ook 
lang niet aan mijn docenten verteld, van het zwem-
men, totdat een docent mij op StudioSport had ge-
zien en op de maandag ochtend zei: “Klopt het dat ik 
jou op tv zag?” Slootjes lacht. ‘Ik zat als student wel 
tussen twee werelden.’

Waar ziet u uzelf over 10 jaar? 
‘Ik ben niet van het vooruit kijken, als ik heel eerlijk 
ben.’ Antwoordt mevrouw Slootjes. ‘Tenzij je natuur-
lijk zegt: ik heb dan dat huis in de bergen, waar ik 
eindelijk zit, en fietsend rondga.’ Op deze droom na 
is ze echter niet echt iemand die vooruit kijkt. ‘Het 
haalt je uit wat nu aan de gang is. Ik heb een hekel 
aan denken ‘over 10 jaar zou ik dit willen doen, of die 
reis willen maken’. Dan denk ik: “Waarom doe ik dat 
nu niet?” Vandaag is er en morgen bestaat nog niet.’

Wat gaat u het meest missen aan de Radboud Univer-
siteit?
‘De gezelligheid. De eigen gemeenschap, die Nijme-
gen heeft. Ik heb hier 17 jaar gewerkt en dan voel je 
je echt geworteld op de Radboud, met de studenten. 
Dat ga ik enorm missen.’ Weggaan raakt haar enorm, 
zegt Slootjes. ‘Maar je moet soms dingen loslaten zo-
dat er ruimte ontstaat voor iets nieuws.’

Wat zijn uw leukste herinneringen aan de RU?
Slootjes denkt even na. ‘Ik heb niet één specifieke 
herinnering. Maar ik heb altijd met heel veel plezier 
hier gewerkt, en heb met veel plezier college gege-
ven. Ik kwam hier ’s ochtends altijd met goede zin 
naar toe. Dat kwam onder andere door het gemeen-
schapsgevoel, dat hier door de jaren heen is opge-
bouwd,’ stelt mevrouw Slootjes. ‘Door reizen met col-
lega’s, en met studenten. De pauzes waar je even met 
mensen kletst. Of studenten die langskomen om te 

praten over hun buitenlandverblijf. Een wirwar aan 
allerlei herinneringen.’

Heeft u nog tips om mee te geven aan studenten? 
‘Eigenlijk moet ik nu natuurlijk zeggen dat je jezelf 
serieus moet nemen.’ Lacht mevrouw Slootjes. ‘Maar 
ik zou vooral ook zeggen: zorg voor plezier. Zorg 
voor plezier, laat je inspireren op academisch niveau, 
maar door mensen in je leven.’

Wilt u nog een laatste bericht kwijt aan studenten en 
collega’s van de Radboud? 
‘Ik ga niet weg omdat ik het niet naar mijn zin heb, 
dat moge denk ik wel duidelijk zijn.’ Slootjes is even 
stil. ‘Maar soms moet je in je leven iets nieuws pro-
beren... Dat geldt niet alleen voor studenten die een 
studieprogramma kiezen,’ zegt ze, maar ook voor 
haar. ‘In Amsterdam komt er nu een andere gelegen-
heid voorbij en dat wil ik ook proberen.’ Ze plaatst de 
kanttekening dat Nederland maar klein is, en dat ze 
op professioneel gebied nog veel aan de slag zal gaan 
met collega’s die haar interesses delen. ‘En aan stu-
denten zou ik zeggen: heel veel dank, voor de goede 
jaren. Er zijn er heel veel langsgekomen, en ik heb 
met plezier hier gewerkt. Daar ben ik gewoon dank-
baar voor.’

Benieuwd naar 
het volledige 
interview met 
mevrouw Sloot-
jes, en naar de 
a n t w o o r d e n 
van mevrouw 
Van Berkel? Be-
zoek de Docent 
Bijt Hond activi-
teit van de GSV! 
Houd de GSV-
kanalen in de 
gaten voor meer 
informatie.
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Waar te beginnen? Hoe te selecteren? Daniëlle is veelzijdig: een bevlogen wetenschapper, uitstekend docent, 
sportvrouw, verbindende kracht en iemand die bijzonder bedreven is in het opbouwen en onderhouden 
van zowel wetenschappelijke als persoonlijke contacten. Dat heb ik allemaal in de afgelopen 20 jaar mogen 
ervaren. Onze eerste ontmoeting vond plaats op het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome, in maart 
2002, bij de derde workshop van het internationale netwerk 
Impact of Empire dat nog steeds zijn basis heeft in Nijmegen. 
Daniëlle was toen nog bezig met haar promotieonderzoek in 
Chapel Hill en hield daar in Rome, net als ik, een lezing over 
haar werk. Eenmaal gepromoveerd in de Verenigde Staten, 
werd ze mijn collega bij Oude Geschiedenis. We hebben met 
veel genoegen mijnerzijds uitgebreid samengewerkt in het 
onderwijs, zeker in de periode dat ik opleidingscoördinator 
was. Daar buitenom wil ik hier een paar andere dingen noe-
men die ik zeer in haar heb gewaardeerd.
 In de eerste plaats iets uit Nijmegen. Ze is een we-
tenschapper die er het belang van inziet elkaar buiten de di-
recte eigen deskundigheid te bevragen en uit te dagen om tot 
betere onderzoeksresultaten te komen. Ze constateerde op 
een gegeven moment dat de historici in Nijmegen eigenlijk te 
weinig op de hoogte waren van elkaars onderzoek. Dit leidde 
tot haar initiatief om elke maand een brown bag lunch te or-
ganiseren. Met veel animo van de collega’s van de afdeling 
Geschiedenis werd een uurtje tussen de middag gebruikt om 
wat te eten en het onderzoek van één van hen te bediscussië-
ren.
 Ten tweede iets over de reizen die samenhangen met 
onderzoek. Voor bijeenkomsten van Impact of Empire bleven 
we soms in Nijmegen, maar gingen we ook verder weg. Niet 
alleen naar Rome, maar ook naar Leiden, Capri, Münster en 
Lille. Op Capri werden de deelnemers verrast op maaltijden, 
zó copieus Italiaans dat het ons teveel werd en we met een 
broodje in de zon zijn gaan zitten om ’s middags wakker te 
blijven bij de lezingen. Je bent Nederlander of je bent het niet!
 Tenslotte: voor de minor Oudheidkunde organiseerde Daniëlle een studentenreis naar Kreta. Er 
waren nog een paar plekken beschikbaar en ik kon mee. Haar enthousiasme voor wat daar aan opgravin-
gen, musea en landschap te zien is, heeft enorm aanstekelijk gewerkt. Ik kijk met bijzonder veel genoegen 
op die ervaring terug. Dat de Universiteit van Amsterdam iemand met Daniëlle’s veelzijdige persoonlijk-
heid graag opneemt onder de hoogleraren Geschiedenis, begrijp ik heel goed. Dat ze in Nijmegen gemist 
zal worden ook. Ik hoop dat ze in Amsterdam haar onderzoek verder zal uitbouwen en evenveel voor haar 
werkomgeving gaat betekenen als ze in Nijmegen heeft gedaan.

Gerda de Kleijn 

Persoonlijke berichten
Dies et noctes Atticae
Samen met Daniëlle Slootjes schreef ik de twee hoofdstukken over Athene in Cultuurgeschiedenis van de 
Oudheid, dat in 2011 is verschenen en sinds dat collegejaar het handboek is voor de gelijknamige cursus 
aan de Radboud Universiteit. In de tweede helft van dat collegejaar, in mei 2012 ging de excursie in het 
kader van de minor Oudheidkunde naar Griekenland. We maakten de klassieke Griekenlandreis – maar 
wel met een accent op Griekenland als onder-
deel van de Romeinse werled - van Athene via 
Delphi, Olympia, Korinthe, Epidauros en terug 
naar Athene, waar de bijgevoegde foto is ge-
maakt bij de poort van Hadrianus, die de over-
gang markeert van de stad van Theseus naar die 
van Hadrianus, zoals ook in de inscripties op de 
poort valt te lezen. Dat punt markeert ook de 
sprong die we in het boek hebben gemaakt, van 
het klassieke Athene (zie de Akropolis op de 
achtergrond) naar het Athene dat in de twee-
de eeuw n.Chr. de culturele hoofdstad van het 
Romeinse rijk kan worden genoemd. De excur-
sie en de foto markeren ook het begin van het 
jaarlijks terugkerend college over Athene in de 
genoemde collegereeks, dat Daniëlle Slootjes 
en ik een aantal keer samen hebben gegeven, 
en waar ik steeds naar heb uitgekeken, omdat 
haar geweldig enthousiaste manier van college 
geven voor mij steeds een enorme bron van 
inspiratie is. Maar ook buiten de collegezaal is 
het een vergelijkbaar enthousiasme dat Dani-
elle kenmerkt: we maakten in de dagen van die 
excursie vele wandelingen door de prachtige 
stad, zaten op terrassen met geweldig uitzicht 
en genoten van het uitzicht vanaf het dakterras 
van ons Hotel bij maanlicht, veelal ook samen 
met de derde Nijmeegse docent die de excursie mee begeleidde, Nathalie de Haan, die ook de maker van de 
foto is. Ik hoop dat college ook in de toekomst nog ten minste één keer samen te kunnen geven.

Stephan Mols
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Tot aan de limes
Lang, lang geleden organiseerde de afdeling Geschiedenis een zomers uitje – kanovaren op een riviertje 
(het zal de Niers geweest zijn). Ik belandde in een kano met Daniëlle, een collega van Oudheid die net als 
ik nog niet zo lang in dienst was en die ik nauwelijks kende. Bij de start belandden we steeds weer links en 
rechts diep in de rietkraag van het echt veel te smalle beekje. 
 Enige tijd later zag de bootverhuurder een heel stuk stroomopwaarts, waar hij de boten aan het 
eind van de middag weer zou verzamelen, tot zijn verbazing een kano met hoge snelheid op de steeg afko-
men. En daarin twee roeiers met het zweet op hun voorhoofd, blaren op de handen. We hebben daar nog 
een uurtje langs de kant gekletst, koffie gedronken en gewacht …, tot eindelijk de volgende Nijmeegse kano 
om de bocht kwam. Dat is Daniëlle ten voeten uit: als je een klus aanpakt, dan met alle energie en inzet, tot 
aan de limes, ook al is de techniek nog even wennen. En als de klus geklaard is, dan ook ontspannen en de 
hele onderneming nuchter bezien.
 Niet dat dit boottochtje nu de band tussen ons gecreëerd heeft. Dat was, denk ik, eerder de gedeel-
de vreemdheid van twee noorderlingen van boven die rivieren in een universiteit die gekleurd werd door 
staf en studenten van bezuiden de Romeinse limes – Brabantse gemoedelijkheid en Limburgse omhaal van 
woorden. En plaats daartussen dan twee docenten die meer van aanpakken dan van praten zijn en als er 
gepraat moet worden, dan duidelijke woorden. Die dus beiden al snel lid werden van de exclusieve club 
van docenten waar studenten – al zullen ze het nooit toegeven – een beetje bang voor zijn. 
 En toch kan Daniëlle zich zelden echt ergens over opwinden, laat staan er met veel Romaans mis-
baar op reageren – of het nu om missers in de organisatie of tegenslagen in het eigen werk betreft. Goed 
doordenken, rustig bespreken (maar een scherpe formulering of rake opmerking niet schuwen), strategie 
aanpassen en de schouders er weer onder. En een paar van zulke gesprekken laat je wel achter in de toren, 
leunend tegen een deurpost of een tafelhoek, slechte automatenkoffie in de hand. Soms, als het om echt 
grote keuzes ging, met betere koffie erbij in de Refter.         
 Ik verheug me nu al op wandelingen in de bossen langs de limes. Uitgebreid gelegenheid om het 
academische reilen en zeilen te bespreken en erom te lachen – zowel voor de oude stad aan de net zo oude 
limes als voor die andere universiteit in het vissersdorp aan de Noordzee. Het ga je goed daar, Daniëlle!     

Wim van Meurs

Lieve Daniëlle,
Weet je nog, alweer enkele jaartjes geleden, die regenachtige dag dat we samen fietsend op weg gingen 
naar het nieuwe huis van onze collega-vriendin Margriet, om haar te helpen met verhuizen? Onderweg 
drukte je je al puffend in het Fries uit, hetgeen ik natuurlijk niet goed kon verstaan, maar waaruit ik wel 
kon afleiden dat die dag onze fietstocht jou toch ietwat zwaar viel. Eenmaal aangekomen bij Margriet trof-
fen we de andere verhuishulpen aan. Margriet bleek flink wat meubelpakketten van het alom bekende 
Zweedse merk ingekocht te hebben. Terwijl ik beneden begon met het in elkaar zetten van de beroemde 
boekenkast Kallax, bezigde jij je met de kledingkast boven. Echter, niet alleen de kledingkast had jouw aan-
dacht, maar zeker ook Sander, die samen met jou de kledingkast gestalte gaf. Zo was ik getuige van jullie 
eerste kennismaking die weldra uitbloeide tot een mooie relatie. Kortom, een bijzondere dag waarop jij de 
man van jouw leven hebt mogen ontmoeten. Het was een genoegen om de bekrachtiging van jullie liefde te 
mogen meemaken op jullie trouwdag in het mooie Limburg. Een ander memorabel moment is jouw koor-
optreden in het historische Brabantse stadje Ravenstein, dat ‘s avonds in pittoreske sfeer geheel verlicht 
werd door kaarslicht.
 Hoewel jij vaak een volle agenda hebt, kan ik altijd bij jou terecht voor een luisterend oor. Tijdens 
een gezellige wandeling of fietstocht, al dan niet gecombineerd met een lekker etentje, geef je telkens nut-

Persoonlijke berichten

tig advies ter overweging mee. Een tip van geheel andere aard betreft de voor jou zo geliefde Chai Tea Latte 
van Starbucks, welke ook één van mijn favoriete warme drankjes geworden is.
 Corona heeft ons al een beetje laten wennen aan het feit dat we elkaar minder fysiek zien. Nu je 
niet meer in Nijmegen woont, is het lastiger geworden nog even tussendoor iets af te spreken. Het is een 
gek idee, om je niet meer op jouw kantoor op de 10e verdieping van de Erasmustoren te kunnen aantref-
fen…
 Ik wens je heel veel plezier en succes met je nieuwe baan aan de UvA. Ik zal je missen! Echter, zoals 
je zelf ook al zegt, blijft niets ooit hetzelfde in het leven. Alhoewel ik natuurlijk hoop dat onze vriendschap 
onveranderd blijft!

Veel liefs,
Rachel

O Daniëlle, your departure is cause for such sorrow, and one of my little talent – quantulumcumque inge-
nium meum – is so ill-qualified to speak on this moving occasion.  For you have expert knowledge of how 
the speech should be composed according to ancient tradition, as you taught us in your memorable thesis 
21 years ago.  You will expect flawless rhetoric, and I shall only disappoint you and my listeners.  But cast 
your eyes around this incredible crowd of colleagues and students – incredibilem frequentiam tantam – 
and you will see that it is larger than any previously recorded.  This is right, because (so far as I know) 

no colleague at Radboud has been 
more respected and less feared: 
you have been an example to all – 
exemplo omnibus profuisti.
 All four male professors 
who examined and praised your 
thesis are emeriti, one alas re-
cently deceased.  Now you in turn, 
through your talents, are being 
elevated to their rank as leader 
and mentor, and happily in a time 
of diversity and inclusivity when 
female professors are truly valu-
ed.  In your new role you will be 
an inspiration, brilliant as a ray of 
the sun.  Moreover, fortunate you 
are in your homeland, one where 
a professorship in our discipline is 

still filled rather than abandoned.
 It is fortunate also that you will not request us to prepare a map of your route – the itinerarium 
and its mansiones are already familiar – nor need you commit the sacrilege of flying, which you had to when 
you studied beyond Ocean.  Even you could not swim there.  But for this journey you may ride in a multi-
wheel carriage drawn by strong mules of Thalys, or on a two-wheeler that you, O Amazon, delight to propel 
yourself.  Go safely with our acclamations of sorrow, admiration, gratitude, affection ringing in your ears ! 

Richard Talbert

Last meeting pre-public transport strike, pre-Covid, November 2019, on a visit 
to Cité du Train, Mulhouse.  Richard still in shock after inspecting la voiture from 
which M. le Président Deschanel fell in 1920.
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Door Anne-Jet Bults

Prijspuzzel
Weet jij alle woorden te vinden?

• Slootjes
• Romeins Bestuur
• Bergen
• Radboud Go 

Abroad

• Vroeg Byzantium
• Christendom
• Griekenland
• CEH

• Late Oudheid
• Daniëlle
• Rome
• Racefiets

Door Anne-Jet Bults en Ellen Theuws

Aspects of Ancient Institutions and Geography
Wat er te winnen valt

Zoals in elke HInT is de prijspuzzel niet alleen leuk om te maken, maar valt er ook iets mee te winnen! 
Meestal een boek gerelateerd aan het thema, dus deze keer een boek samengesteld door Daniëlle Slootjes. 
Samen met Lee. L Brice, professor Oude Geschiedenis aan de Western Illinois University, redigeerde 
mevrouw Slootjes deze bundel ter ere van Richard J.A. Talbert. Talbert was de promotor van mevrouw 
Slootjes, zijn bijdrage heb je mogelijk al gelezen (pagina 11). De bundel bevat twee artikelen (mede)
geschreven door Slootjes: Chaps and Maps: Reflections on a Career with Institutional and Cartographic 
History en Late Antqieu Administrative Structures: On the Meaning of Dioceses and their Borders in the 
Fourth Century A.D. Als dit al niet genoeg reden is om deze mooie prijs te willen winnen, de bundel bevat 
daarnaast nog zeventien andere interessante artikelen over de Oudheid, rondom het centrale thema in 
het onderzoek van Talbert, namelijk ‘How ancient individuals and groups organized their world, through 
their institutions and geography’. De eerste helft betreft institutionele geschiedenis, met artikelen over 
onder andere de Romeinse senaat, Romeinse provinciale politiek, gladiatoren en soldaten. Het tweede 
deel bestaat uit artikelen die draaien om geografie: imperiale geografie, de geografie van Thucydides en 
Alexander III, en nog veel meer. Kortom, genoeg reden om nog eens goed naar die woordzoeker te kijken!
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It was a rare conference that produced a lasting friendship. I was fortunate to meet Daniëlle at the excellent 
conference ‘Byzantine Studies Alive!’ that she co-organized with Mariëtte Verhoeven at Radboud in 2016. 
Daniëlle’s easy grace, hospitality, and warm erudition were irresistible. We talked, as if we had met ages 
ago, about late antique crowds and Byzantine coins, Theophano’s legacy in Nijmegen and Byzantine Stu-
dies in the Netherlands. We met again at Dumbarton Oaks in 2017, where Daniëlle came on a fellowship. 
Our most extensive encounter was again at Radboud, in 2018, when I spent a semester on an Excellence 
Initiative Professorship.  Daniëlle and her husband Sander introduced me to an expensive habit (göse and 
exotic Belgian brews) and Brian to an all-consuming passion (bitterballen) and both of us to the joys of 
walking in the Ooijpolder. This seemed a little ironic since there were no crowds there, Byzantine or other-
wise. Arriving in Nijmegen during a dark and cold January we felt immediately welcome when Danielle 
invited us to her birthday celebration. Daniëlle’s warmth and kindness are infectious (in the best sort of 
way). Her love for the Alps is irresistible. We send all the very best wishes for taking advantage of new op-
portunities in Amsterdam and making new memories with friends from Nijmegen and around the world.

Elena (Boeck) (and Brian)
Lieve Daniëlle, 
Onze eerste kennismaking was tijdens de collegereeks Oude Geschiedenis in 2009-2010. In het eerste col-
lege stond je uitvoerig stil bij het belang van het landschap voor de loop van de geschiedenis, en wees je 
ons op de Atlas of Classical History. Je benadrukte dat het voor wetenschappers van groot belang was zich 
te verdiepen in de omgeving die ze bestudeerden. Wat bracht de grond voort en wat niet, waar stroomden 
de rivieren, hoe was de zee bereikbaar, hoe lagen de wegen en hoe werden hoogteverschillen gebruikt of 
gemeden? Dat waren geen deelvragen maar hoofdvragen van historisch onderzoek.
 Na dat eerste college volgden nog vele momenten in de Erasmustoren die me nog altijd helder 
voor de geest staan, waaronder je fascinerende verhaal over Black Athena. Met je gave om helder en ab-
stract en toch zeer genuanceerd te denken en te presenteren heb je ongetwijfeld niet alleen mij, maar ook 
vele andere studenten geïnspireerd. Nuchtere bevlogenheid, zo demonstreerde jij, is geen contradictio in 
terminis, maar een prijzenswaardig persoonskenmerk.  
 Dat het landschap een bepalende factor is in de loop van de geschiedenis, werd overweldigend 
gedemonstreerd tijdens de Oudheidkundereis die we in 2012 naar Griekenland maakten. Ik had nog niets 
van Griekenland gezien, maar alle lesstof kwam ter plekke tot leven. De bijzonder suggestieve ligging van 
Delphi, in een groene bergkom vol grotten en kloven, verklaart onmiddellijk dat dit een belangrijke heilige 
plek was waar een orakel gesitueerd werd. Dat de akrokorinthos de wijde omgeving domineerde, begrijp 
je direct als je er bovenop staat – op de foto met Kristel, als het NKV-bestuur van de afdeling Nijmegen-
Arnhem dat we toen vormden. Die landschapslessen zijn blijven resoneren, ook omdat het landschap in 
de geschiedenis een constantere factor is dan de mens. Over de mens had je overigens ook veel kennis. 
Op diezelfde reis stelde je dat iemand die niet gelukkig is, altijd moeite zal hebben een ander gelukkig te 
maken. De positieve keerzijde van deze stelling is gelukkig net zo wijs en waar. 
 Een verandering van omgeving en van mensen maakt onderdeel uit van de geweldige nieuwe 
stap die jij gaat zetten. Ik gun het jou, maar ook je toekomstige studenten en collega’s in Amsterdam van 
harte dat jij de leerstoel gaat bekleden. In dat nieuwe landschap maak ik heel graag eens een wandeling of 
fietstocht met je, langs de grachten, over de eilanden, of door het Amsterdamse bos – een stuk landschap 
dat voor de verandering eens bewust door de mens gevormd is. Dan kunnen we hopelijk proosten op deze 
functie die jou als geen ander past, en waarmee ik je van harte gelukwens. 

Met lieve groeten, 
Martje  [de Vries]

Persoonlijke berichten
Lieve Daniëlle, 
Met veel genoegen sluit ik me aan bij de klinkende woorden van Martje die je zojuist gelezen zult hebben.  
Veel van de mooie momenten die zij beschrijft, maakten we immers samen mee. 
 Ruim tien jaar geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik, terwijl ik dit schrijf, zélf Oude Geschie-
denis zou doceren aan eerstejaars studenten, en des te vaker dacht ik de afgelopen tijd terug aan al die 
colleges van jou en Nathalie, die me toen al mateloos boeiden, maar nu – in herinnering geroepen – weer 
opnieuw inspireerden. Natuurlijk denk ik aan jouw bevlogenheid bij Bernals Athena, maar opvallender 
en – oké, eerlijk – verbazingwekkender vonden we het destijds wanneer een zelfde begeestering zich van 
jou meester leek te maken wanneer je van wal stak over allerhande moderne modellen en economische 
theorieën die je op de oudheid kon toepassen, of je welhaast tot een ceterum censeo verworden opmerking 
dat we écht niet moeten vergeten hoe belangrijk gouverneurs in de oudheid waren(!). De doorgewinterde 
filologen onder onze mede-GLTC-studenten wisten zich daar geen raad mee, wat ik stiekem altijd erg amu-
sant vond. 
 Naast de studiegerelateerde momenten koester ik ook warme herinneringen aan de periode waar-
in wij het NKV-afdelingsbestuur Nijmegen-Arnhem vormden, waarvan jij penningmeester was (kwam die 
economische kennis toch mooi van pas!). In het bijzonder staat me een etentje met jouw moeder en een 
jonge en zeer actieve Eliano bij, dat ik niet anders kan omschrijven dan een dolle boel! Kort daarna leerde 
je Sander kennen en bij het volgende etentje had zijn piano een plekje in de kamer veroverd en hij bij ons 
aan tafel. 
 Aan jouw tijd in Nijmegen komt nu een einde, maar gelukkig op passende en zeer verdiende wijze. 
Ons vakgebied is in de afgelopen vijftien jaar veranderd en discussies omtrent de oudheid en de manier 
waarop we die bestuderen nemen momenteel een belangrijke plaats in. En bij die oudheid past nieuw pro-
fessorschap: niet van oratie, maar van dialoog; niet van feiten, maar van vragen; niet alleen van Rome en 
Hellas, maar ook van Constantinopel en China. Ik ben er dan ook van overtuigd dat die Amsterdamse toga 
jou als gegoten zal zitten! Mij rest nu slechts jou warm te danken en feestelijk geluk te wensen.

Tot snel!
Liefs, Kristel (Henquet)

Daniëlle Slootjes: een bijzondere docent en nog bijzonderder mens
Daniëlle Slootjes is zonder meer de meest bijzondere docent die ik gedurende mijn studententijd heb ont-
moet. In de huidige wereld van studenten en al helemaal binnen de academische wereld is er mijns inziens 
soms te weinig aandacht voor de menselijke ervaring. Daniëlle is echter anders, en kenmerkt zich door 
haar betrokkenheid tot haar studenten. Ik heb in eigen persoon ondervonden dat ze voorbij de student 
kijkt die ze treft en oog heeft voor de persoon die daarachter schuilt. 
 Daniëlle is van onschatbare waarde geweest voor mij en mijn studies. Zo heeft ze me geholpen 
met het regelen van mijn Erasmussemester in Rome, werd ze onofficieel mijn mentor voor mijn (studie-)
strubbelingen tijdens mijn bachelor, en is ze nu al meer dan anderhalf jaar mijn tutor voor mijn master. 
Keer op keer heeft Daniëlle me gekalmeerd als ik gestrest was, en me op het hart gedrukt dat weekend 
houden ook belangrijk is voor een goed en gebalanceerd (studie)leven. Onze gesprekken, die vaak ook 
meer behelzen dan het bespreken van vakinhoudelijke zaken, ga ik zeker missen.
 De RU ziet een bijzonder persoon vertrekken. Dat is jammer voor ons en boffen voor de UvA, maar 
voor Daniëlle, en dit is het belangrijkste, is het een welverdiende beloning voor haar inspanningen. Geluk-
kig is dit geen afscheid, maar eerder de afsluiting van een mooie periode: het melancholische einde van een 
tijdperk en het begin van een nieuwe. Veel plezier en succes in Amsterdam, Daniëlle!

Carlo C. W. Beijen 
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Door Jochem Kruit

ab antiquo ad meliora

keizers
kruistochten het kalifaat studenten bijgebracht

macht en de makers primus inter pares
de weelde de byzantijnse pracht 

van west naar oost
barbaren geografische gevaren 

of toch intern instabiel
mismanagement niet te bedaren

maar nu van oost naar west
na zeventien jaren noviomagus achterlaten

verder achter de limes welverdiend
nieuwe faam vergaren

nieuwe koppies te bekeren
tot ook eenzelfde oudheidsbegeerte 

die wens dat streven meer te leren
gedreven over die oude glorie meer en meer en meer

te weten 
in kennis eeuwig mee te nemen

tot ze uiteindelijk in en uit het hart vandaan
net als wij die u gaan missen

zullen spreken

(prof.) dr. slootjes
zij kan de oudheid 

weer doen leven

Poëzie
Oude en nieuwe wegen en werelden 
Daniëlle,
Vele nieuwe werelden gingen er voor mij open toen ik in 2015 Amsterdam voor Nijmegen verruilde. Let-
terlijk nieuwe werelden, want binnen enkele weken moest ik out of the blue hoorcollege gaan geven over 
de geschiedenis van de globalisering (Japan! Zuid-Amerika!). Ik herinner me ook nog goed mijn hernieuw-
de kennismaking met de oude wereld waar ik me kort na aankomst in mocht en moest onderdompelen. 
Week één van de cursus Historiografie: geschiedschrijving in de oudheid, met speciale aandacht voor het 
biografische werk van Suetonius. Jij had bij de levens van Caesar en Augustus een paar mooie opdrachten 
gemaakt, voorzien van een antwoordmodel voor de docenten. Voor mij was dat sowieso een openbaring. 
Zulke studietaken met antwoordmodellen was ik in Amsterdam niet gewend! Maar mijn hart ging sneller 
kloppen toen ik me voor het eerst realiseerde: wat? Hadden de Romeinen ook heuse overheidsarchieven? 
En reflecteerden historici als Suetonius toen al zo expliciet op het debat tussen andere historici? Het was 
voor mij een fascinerende, maar ook beschamende ervaring om erachter te komen dat ik eigenlijk zo weinig 
wist. Echt beschamend werd het overigens pas toen studenten in het werkcollege zelfverzekerd refereer-
den aan het ‘principaat’ en ik geen flauw benul meer had wat zelfs dát ook alweer was. Het was namelijk 
ook alweer 25 jaar geleden, drong tot me door, dat ik mijn eigen tentamen oude geschiedenis had behaald. 
Daniëlle, jij was mijn weg terug naar de oude geschiedenis, die heb jij bij mijn aankomst in Nijmegen ei-
genhandig voor mij geplaveid. 
 Nu verruil jij Nijmegen voor Amsterdam – precies in de omgekeerde richting als Maaike en ik 
destijds deden. Ik wens jou dezelfde warme en inspirerende ontvangst toe die jij mij zes jaar geleden sa-
men met alle Nijmeegse collega’s bood. Afgelopen jaren heb ik mogen genieten van jouw gulle lach, jouw 
oprechte interesse, jouw betrokken visie op het onderwijs en de manier waarop jij collega’s in binnen- en 
buitenland verbindt. Moge in Amsterdam ook voor jou vele nieuwe wegen en werelden open gaan. Veel 
groeten aan de oud-collega’s en laat ook alle nieuwelingen (post-1500) de oude geschiedenis herontdek-
ken!  

Jan-Hein Furnée

Lieve Daniëlle,
Jouw vriendelijke en openhartige gezicht was zo ongeveer het eerste wat ik spotte in Nijmegen. Tijdens 
mijn allereerste sollicitatiegesprek bij de afdeling Geschiedenis zat jij links naast me en knikte je me be-
moedigend toe in wat mogelijk mijn meest stressvolle moment ooit was. Ik dacht de hele tijd ‘als ik af en 
toe naar haar kijk, dan lukt het me vast om het hoofd rustig te houden’. Het bleek achteraf het begin te 
zijn van 15 jaar vriendschap en collegialiteit (and counting). Dankzij jou vond ik mijn eerste ‘woning’ in 
Nijmegen – heerlijk, die avondmalen in het Albertinum! – , ontdekte ik de bossen op wandelafstand van de 
campus, leerde ik het verschil tussen het Belgische ‘in de bank’ en het Nederlandse ‘op de bank’ (al tijdens 
ons eerste telefoongesprek, was dat), ontdekte ik dat het Belgische ’s middags iets wezenlijks anders is dan 
het Nederlandse ’s middags, dat weeralarmen echt wel serieus te nemen zijn (wat extra proviand inslaan 
is intussen een tweede natuur geworden), en zoveel meer.
 Je bent een geweldige collega en vriendin. Van jou leerde ik op een ontspannende manier college 
te geven, maar ook de nog belangrijkere les van prioriteren in het leven, met beide voeten op de grond, 
maar met de blik op prachtige vergezichten (hoewel ik de bergen toch echt aan jou laat…). Ze boffen daar 
in Amsterdam. Ik zal je dagelijkse vrolijkheid in het Erasmusgebouw missen. Maar gelukkig is Nederland 
niet super groot en hebben we zodra het wegseizoen in het voorjaar start elk weekend uitgebreid app-
contact over de koers. ’t Kon minder.

Tot snel!
Lien (Foubert)

Persoonlijke berichten
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Nijmegen, april 2021
Ik weet het nog heel goed. Het was juni 2004 en we zaten tegenover elkaar in de bus die vanuit Münster op 
weg was naar Kalkriese: onze allereerste kennismaking. Niet lang daarna begonnen we beiden met onze 
nieuwe baan hier in Nijmegen: jij als postdoc (vers uit de Verenigde Staten), ik als promovenda. Inmiddels 
zijn we bijna zeventien jaar verder. In die zeventien jaar hebben we niet alleen heel fijn samengewerkt, 
maar is er ook een hele goede vriendschap ontstaan die me erg dierbaar is. Met jouw positiviteit, de manier 
waarop je in het leven staat en tegen de wereld aankijkt, je vrolijkheid en humor weet je altijd mensen blij 
te maken en met elkaar te verbinden.           
 Van Münster tot München, van Rome tot Nijmegen, van Bunnik tot Göttingen, overal goede herin-
neringen. Ik weet zeker dat we daar Amsterdam gauw aan toe kunnen voegen. Lieve Daniëlle, heel veel 
geluk gewenst in de nieuwe fase die nu aanbreekt. Dat er nog maar vele wandelingen  mogen volgen!

Erika  (Manders)

Met veel genoegdoening blik ik terug op de laatste jaren van mijn studietijd aan de Radboud Universiteit, 
die stevig is bepaald door Daniëlle Slootjes. Laten we eens kijken hoe dat komt.
 In het derde jaar van mijn bachelor (2014-2015) volgde ik het vak: Travel and Geography in the 
Roman Empire, welk gegeven werd door Daniëlle en Lien Foubert. Het onderwerp dat ik toebedeeld kreeg, 
de vorming van diocesen in de late oudheid, was een van de favoriete onderzoekstopics van Daniëlle. De 
materie is complex door een gebrek aan contemporain bronmateriaal maar is ronduit fascinerend om te 
onderzoeken.
 Gedurende de cursus werd ik steeds meer door het onderwerp en Daniëlle uitgedaagd wat er 
uiteindelijk toe heeft geleid dat ik zowel mijn Bachelor- als Masterthesis hierover geschreven heb. In beide 
scripties heeft Daniëlle me heel prettig begeleid waardoor ik hebben kunnen ervaren hoe gedegen (histo-
risch) onderzoek moeten worden bedreven. Iets waar ik nog dagelijks de vruchten van pluk.
 Bij mijn beide diploma-uitreikingen heeft Daniëlle een laudatio voor me geschreven waarin ze 
me een man van uitdagingen noemde. Deze zin, in vrouwelijke vorm uiteraard, is eigenlijk ook de manier 
om jou te omschrijven. Ik wens je veel succes maar vooral ook plezier toe met jouw nieuwe uitdaging in 
Amsterdam.

Joey van Kuijck

Laudatio Daniellae, 
Een lofrede houden is een tricky business, zeker in het geval van de persoon tot wie ik mij hier richt. Niet 
omdat de lof bij elkaar moet worden geschraapt en gefabuleerd om tot een aanvaardbaar verhaal te komen. 
Integendeel, ik laat de oprechte lof graag over de plinten klotsen! Nee, het zit ‘m hier in de ontvanger van de 
lof, die er niet de persoon naar is om zich uitbundige loftuitingen te laten welgevallen. Friese nuchterheid? 
Daar komt bij dat lof die men over iemand uitspreekt alleen dan te verdragen is, wanneer ook anderen zich 
aan deze lof kunnen spiegelen en het voorbeeldgedrag kunnen naleven. Met gematigde en proportionele 
lof houd je jaloezie en ongeloof buiten de deur én kun je – in dit specifieke geval tenminste – de ontvanger 
van de lof ertoe bewegen zich voor de lovende woorden open te stellen. Dat hoop ik in ieder geval.
 Daniëlle, als er ooit onderzoek wordt gedaan naar de habitus en persona van de eenentwintigste-
eeuwse geschiedwetenschapper (net zoals onze Leidse collega’s nu doen met onze negentiende-eeuwse 
voorgangers) dan hebben ze met jou een mooie casus te pakken voor de tegenhanger van de klassieke 
‘solist’. Je paart je grote expertise op het terrein van de Byzantijnse geschiedenis en je creatieve onderzoek 
naar massagedrag in de oudheid aan het vermogen om studenten en onderzoekers rond deze en andere 
thema’s samen te brengen: in het kader van Impact of Empire, bij HistNow, met studenten en docenten die 
samen laten zien hoe we in het heden van het verleden kunnen leren, historici uit Stockholm en Nijmegen 
die onder jouw impuls zijn gaan samenwerken in onderwijs en onderzoek en de Nijmeegse collega’s uit 
drie verschillende leerstoelgroepen die gezamenlijk een mede door jou geredigeerde bundel publiceerden 
over politieke representatie van oudheid tot nu. Van samen dingen doen krijg jij energie, maar je draagt dat 
ook op collega’s over; zo heb ik dat in ieder geval sterk ervaren. Je draagt dat uit dat door verder te kijken 
dan de paar vierkante meter van het eigen kantoor, de eigen boekenkasten en wetenschapsdiscipline. Zo 
wordt het onderzoek creatiever en meer inspirerend en blijkt de academie ook nog eens een heel leuke 
plek om te werken. Dat zijn kwaliteiten waarvan ik en wij in Nijmegen al heel lang hebben mogen profite-
ren en waarvan nu de Amsterdamse collega’s de vruchten mogen plukken. Ik troost mij met de gedachte 
dat ik weet dat jij ook voorbij de muren van de Amsterdamse Kloveniersburgwal zult blijven kijken!

Harm Kaal

Persoonlijke berichten
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In het vak ‘Byzantine and Islamic Worlds in Late 
Antiquity and the Middle Ages’ bespreekt dr. Da-
niëlle Slootjes samen met prof. Maaike van Ber-
kel de Byzantijnse en Islamitische geschiedenis. 
Geïnspireerd door de colleges van dit vak is dit 
artikel geschreven. Dit artikel is dan ook hele-
maal gebaseerd op de colleges van dr. Slootjes.
 ‘Those who had never seen Constantinople 
before, gazed very intently at the city; never having 
imagined there could be such a place in the world.’
- Godfried van Villehardouin, Vierde Kruistocht, 
1204.
 In de late oudheid en de middeleeuwen 
bestond er een beeld van Constantinopel als een 
prachtige, eeuwige stad. Constantinopel, de keizer-
lijke hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, sprak 
tot de verbeelding van vele auteurs en reizigers. 
Constantinopel stond ook wel bekend als de nieuwe 
christelijke hoofdstad van het rijk. Er werd door alle 
pracht en praal zelfs gesproken over ‘Het Nieuwe 
Rome’. Dit artikel belicht kort de bronnen en de dis-
cussie met betrekking tot ‘Het Nieuwe Rome’ die dr. 
Slootjes in haar colleges heeft aangehaald.
 Laten we bij het begin beginnen. Nadat 
keizer Constantijn de Grote in 324 zijn mede-keizer 
Valerius Licinianus Licinius had verslagen, werd 
Constantijn alleenheerser van het rijk en besloot 
hij het kleine plaatsje Byzantium te veranderen in 
een keizerlijke residentie: Constantinopel. Over de 
redenen van Constantijn voor het stichten van deze 
stad is een discussie onder historici gaande. Aan 
de ene kant past het stichten van Constantinopel 
in de trend die we zien ontstaan in het Romeinse 
Rijk waarbij steden gesticht werden op strategische 
plaatsen. In de vroege vierde eeuw na Christus ont-
stond namelijk de realisatie dat Rome geen strate-
gische stad was om het rijk te besturen in tijden van 

oorlog. Om dit op te lossen werden er in alle delen 
van het rijk meerdere residenties gesticht. Aan de 
andere kant zijn er historici die denken dat Con-
stantijn met het stichten van Constantinopel een 
fundering wilde leggen voor een nieuwe keizerlijke 
hoofdstad.
 In verschillende bronnen, geschreven in 
de late oudheid en de vroege middeleeuwen, wordt 
er over Constantinopel gesproken als ‘Het Nieuwe 
Rome’. Met deze benaming lijkt het erop dat met 
Constantinopel een nieuwe keizerlijke hoofdstad 
werd gecreëerd ter vervanging van het ‘Oude’ 
Rome. De eerste keer dat de term ‘Nieuw Rome’ 
wordt gebruikt in de contemporaine bronnen is in 
canon 3 van het Eerste Concilie van Constantinopel 
in 381. Deze term verdwijnt hierna niet. In de vijfde 
eeuw schrijft Socrates van Constantinopel (niet te 
verwarren met de antieke Atheense filosoof) dat 
Constantijn zelf een wet zou hebben gemaakt die 
stelde dat Constantinopel het ‘Nieuwe Rome’ was. 
Het is niet bekend of deze wet echt bestaan heeft of 
dat Socrates aannam dat dit zo was. De term ‘Nieuw 
Rome’ was in deze tijd namelijk erg gebruikelijk. 
Ten slotte staat er in het Corpus Iuris Civilis, het wet-
boek van keizer Justinianus uit de zesde eeuw, dat 
Rome de hoofdstad van de wereld was (Caput Mun-
di). In Constitio deo auctore 10 wordt naast Rome 
ook Constantinopel genoemd: ‘[...] And by Rome is 
to be understood not only the ancient city, but our 
own royal metropolis also [Constantinopel].’ Door 
de eeuwen heen beginnen de keizers dus ook naar 
Constantinopel te refereren met de naam ‘Rome’.
 Naast een stad van wereldlijk gezag, werd 
Constantinopel door veel historici ook gezien als de 
Christelijke hoofdstad, terwijl Rome als de ‘heiden-
se’ stad werd gezien. Nieuw onderzoek heeft echter 
laten zien dat er in de vierde eeuw al veel kerken 

Door Stephan Vossen en Stef Coenen

Constantinopel, de eeuwige stad
Wereldvreemd wederzien

ontstonden in Rome. Daarnaast wijst nieuw on-
derzoek uit dat er in Constantinopel ook veel ‘hei-
dense’ monumenten stonden. De Kerk probeerde 
Constantinopel wel neer te zetten als de christelijke 
hoofdstad, vooral omdat de latere keizers allemaal 
christelijk waren. Er werden door de opeenvolgen-
de keizers dan ook vele kerken gebouwd in de nieu-
we stad, met als parel de Hagia Sophia, de kerk van 
de Heilige Wijsheid. De stad bezat inderdaad veel 
kerken naast de vele ‘heidense’ monumenten, die 
werden ingevoerd vanuit de rest van het rijk naar 
de hoofdstad.  Daarnaast zetelden in beide steden 
belangrijke christelijke leiders. Beide steden zijn 
dus vergelijkbaar in hoe christelijk ze waren. Het 
waren twee steden die naast hun ‘heidense’ monu-
menten ook vele kerken bezaten.

 Concluderend kunnen we dus stellen dat 
er veel discussie is over het belang van Rome en 
Constantinopel en over de verschillen en overeen-
komsten tussen deze steden. Feit is wel dat Rome 
door de tijd heen steeds meer aan belang inboette 
terwijl Constantinopel alleen maar belangrijker 
werd. Na de inname van Rome door de barbaren en 
de afzetting van de laatste West-Romeinse keizer in 
476, verschoof het Romeinse machtscentrum defi-
nitief naar Constantinopel. Toch zouden de inwo-
ners van deze stad zich nog eeuwen als Romein blij-
ven identificeren. De Romeinse cultuur werd verder 
voortgezet en veranderde met de tijd mee tot de val 
van Constantinopel in 1453.
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Lieve Daniëlle,
We hebben in de afgelopen jaren veel samen gedaan, zoals:
• het congres ‘Byzantine Studies Alive! georganiseerd en de bundel Byzantium in Dialogue with the Medi-

terranean. History and Heritage geredigeerd
• college gegeven over Constantinopel
• een lezing gegeven over ‘zintuigelijke ervaringen’ op de Middeleeuwendag  
• een artikel geschreven voor Geschiedenis Magazine over processies in Constantinopel
• de publieksevent ‘1020 in 2020’ georganiseerd (die door corona helaas niet door kon gaan)

En we blijven en gaan nog veel dingen samen doen, zoals:
• in het bestuur zitten van de Brediusstichting
• een artikel schrijven over zintuigelijke ervaringen bij processies in Constantinopel 
• deelnemen aan het internationale Byzantijnse congres in 2022
• een boek voor breed publiek schrijven over Byzantium,
want we zijn gewoon een goed duo. J

 Er zal dus gelukkig aan onze fijne en inspirerende samenwerking en vooral ook vriendschap met 
jouw vertrek uit Nijmegen geen einde komen, maar ik zal je ontzettend missen als collega op de Radboud 
Universiteit!
 Veel liefs en maak er iets moois van daar in Amsterdam. Het is je ontzettend gegund.

Mariëtte (Verhoeven)

Heel veel samen
Al zeventien jaar samen met Daniëlle in de leukste groep die ik me kan voorstellen. Al zeventien jaar voor 
elkaar klaarstaan. Al zeventien jaar samen nadenken over colleges (en collegae), over studenten, over de 
opleiding als geheel en oude geschiedenis in het bijzonder. Samen met Daniëlle en Peter Raedts beginnen 
met colleges Byzantium, en daarin volledig overvleugeld worden. Samen sleuren aan meer internationali-
sering in opleiding en faculteit, en daarin natuurlijk ook door Daniëlle overvleugeld worden. Samen de col-
leges opzetten voor Comparative European History en daarin aan een half woord genoeg hebben om elkaar 
te begrijpen. Al zeventien jaar samen het persoonlijke altijd boven het zakelijke plaatsen. Heel veel lunches 
samen, en koffie en thee drinken (Daniëlle de thee, ik de koffie – Daniëlle is een gezonder mens). Samen 
verdriet delen, en frustratie, maar ook heel veel vrolijkheid. Er is veel samen in de afgelopen zeventien 
jaar. Wat zal ik Daniëlle daarom missen als Nijmeegse collega en klankbord. Haar nuchtere rust – geïnter-
rumpeerd door diepe verzuchtingen – en haar rustige vrolijkheid. Maar er is gelukkig ook heel veel toe-
komst. Veel om naar uit te kijken. Ik heb er nu al zin in om samen met Daniëlle als collega hoogleraar Oude 
Geschiedenis na te denken over colleges (en collegae). Samen verder te gaan met promovendi begeleiden, 
met onderzoek naar de Romeinse en Byzantijnse oudheid. En wandelen, in de prachtige omgeving van Ede. 
Samen lachen. En natuurlijk haar er fijntjes op blijven wijzen hoeveel leuker de Radboud Universiteit is 
dan de UvA (waar ze het vast mee eens blijft zijn). Het wordt, natuurlijk, een grote verandering als Daniëlle 
geen formeel deel meer uitmaakt van onze leerstoelgroep. We zullen het er moeilijk mee hebben. Ik heb 
het er al moeilijk mee. Maar het is geen breuk. Er blijft heel veel samen. En daar kijk ik naar uit.

Olivier Hekster

persoonlijke berichten
Onze favoriete herinnering aan Daniëlle? Eerst 
even wat context: wij drieën (Dennis, Niels, Sam) 
waren studenten Geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit en leerden Daniëlle kennen als een 
van onze docenten. Alle drie waren we geïnte-
resseerd in Romeinse geschiedenis en kozen 
dan ook Daniëlle als onze begeleider voor onze 
bachelorwerkstukken. Dat was met kennis ach-
teraf ook best handig voor Daniëlle: zo spraken 
we vaak met z’n vieren af om de vorderingen van 
onze werkstukken te bespreken. Wij nodigden 
Daniëlle uit in ons studentenhuis om te komen 
eten als bedankje voor haar begeleiding (uiter-
aard kwam de uitnodiging pas ná de beoordeling!). Samenvatting van de avond: drie gangen, geen koffie 
maar thee, en een advies van Daniëlle om onze ruimte waar we onze consoles en games hadden staan wat 
vaker te gebruiken. Daniëlle vergeet nooit hoe belangrijk het is om ook tijdig rust te nemen. Het is zelfs 
belangrijk om productief te blijven. Dit is slechts een van de lessen die zij ons heeft bijgebracht. Wij hebben 
ontzettend genoten van onze tijd aan de universiteit, mede dankzij Daniëlle. Twee van ons zijn verder ge-
gaan als promovendi aan de afdeling Geschiedenis en nemen nu samen met Daniëlle afscheid. Wij wensen 
Daniëlle het beste in Amsterdam!  

Dennis Jussen (links), Niels Dijcks (midden), Sam Heijnen (rechts)

Daniëlle Slootjes: vriendin en collega
 Trots en verheugd hoorde ik van haarzelf dat Daniëlle de opvolger wordt van Emily Hemelrijk, als 
hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, aan een instituut waar ik met warmte 
aan terugdenk en waar ik als student en jonge medewerker vele uren doorgebracht heb. Ik studeerde aan 
de Vrije Universiteit , waar ik van 1968 tot 1980 ook gewerkt heb, maar het Instituut Oude Geschiedenis 
en Archeologie van de UvA had veel meer boeken en tijdschriften en dus was ik daar geregeld te vinden. 
Daniëlle kwam al in 2000 in mijn blikveld, toen zij belangstelling toonde voor deelname aan de workshops 
van het internationale netwerk Impact of Empire, dat ik nog maar net had opgericht, op 2 juli 1999, samen 
met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België. Zij werkte toen aan haar proefschrift in de 
V.S., aan de universiteit van Chapel Hill, NC. In 2004 kwam zij als postdoc in het kleine programma Image 
and Reality of Roman Imperial Power aan de Radboud Universiteit Nijmegen werken.
 Wat ik in Daniëlle waardeerde? Haar gevoel voor humor, haar doorzettingsvermogen en haar be-
reidheid nieuwe wegen te zoeken als daardoor het onderzoek betere resultaten zou opleveren. Ze kan met 
iedereen omgaan en is een heel aardig iemand, maar ze heeft ook duidelijke principes. Ik heb haar vooral 
net na mijn pensionering beter leren kennen. Ik had toen een werkplekje op haar kamer. Ik denk ook met 
veel plezier terug aan onze expeditie naar Durham, UK, waar de negende workshop van het netwerk Im-
pact of Empire plaatsvond.
 Ik ben er zeker van dat de UvA een prima keuze gemaakt heeft en dat de leerstoel Oude Geschiede-
nis daar een goede toekomst tegemoet gaat.

April 2021
Lukas de Blois, emeritus Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
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