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Lieve aankomende eerstejaars,
Het is bijna drie (!) jaar geleden dat ik — en met mij circa 
honderd andere kersverse eerstejaars geschiedenisstudenten 
— introductie heb gelopen. Erg confronterend, hoe snel de tijd 
verstrijkt. Weliswaar ziet het programma er logistiek ietwat 
anders uit dan destijds, maar de gemene deler van iedere 
introductieperiode staat nog immer centraal: kennismaking. 
Jullie ontmoeten niet alleen actieve ouderejaars en toegewijde 
docenten, ook maken jullie kennis met Nijmegen en de oog-
verblindend mooie campus. En, ongetwijfeld het belangrijkst: 
jullie ontmoeten elkaar, in levende lijve. Bij deze maken jullie 
ook kennis met het Historisch Institutioneel Tijdschrift, het 
studentenblad van onze studievereniging. Vijfmaal per col-
legejaar produceert de redactie, bestaande uit studenten uit 
alle jaarlagen, een tijdschrift boordevol interessante histori-
sche artikelen. Ditmaal ligt de HInTro (haha, get it?) voor je: 
de editie die ieder jaar trouw is toegewijd aan de introductie-
week, waarbij plattegronden, studentenrecepten en Nijmeegse 
do’s en dont’s vast onderdeel van het repertoire zijn gewor-
den. Zo presenteert Dion zijn top-5 vette happen, duikt Stijn 
in stukken verborgen Nijmeegse geschiedenis en dwaalt Thom 
af naar het eens zo levendige Thomas van Aquino-gebouw. 
Afijn, genoeg leesvoer! 

Ontzettend veel leesplezier, 

Emma
Hoofdredacteur 2021-2022
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Imke van Dijk (voorzitter)

Hee nieuwe historici in spé, mijn naam is Imke van 
Dijk en ik ben komend jaar de voorzitter van deze 
prachtige paarse vereniging! Ik ben 21 jaar oud en 
kom uit het pittoreske Brabantse Erp, vandaar mijn 
nogal Brabantse tongval (aldus vele GSV’ers). Mijn 
favoriete onderwerp binnen de geschiedenis is de 
Vietnamoorlog en het jaartal 1968. Daarnaast houd 
ik mij vooral bezig met cultuur- en gendergeschie-
denis. Wanneer ik niet hard aan het studeren ben 
(lees koffie drinken) in de UB, bevind ik mij graag 
in een speciaalbiercafé met vrienden, op het korf-
balveld of natuurlijk bij een GSV-activiteit! Mijn fa-
voriete GSV-activiteiten zijn onder andere Docent 
Bijt Hond, Paaspop en de Kleine Reis en ik kijk er 
enorm naar uit jullie op deze en andere activitei-
ten te treffen komend jaar! Je kunt ook altijd bij me 
aankloppen voor een praatje over Vietnam, Zanger 
Kafke en andere carnavalsmuziek, of natuurlijk 
voor een kopje koffie op de GSV-kamer tijdens de 
ledenuurtjes! Mocht je me niet kunnen vinden op 
de GSV-kamer of de UB, dan sta ik wellicht achter de 
bar in het Cultuurcafé op de campus, schaamteloze 
zelfpromotie: de fancy nachos zijn suuuper lekker! 
Geniet van jullie intro en hopelijk tot snel!

Bram Kuijt (secretaris)

Hoihoi eerstejaars, ik ben de aankomende secreta-
ris Bram Kuijt. Als derdejaars student, ben ik één 
van de jongste bestuursleden dit jaar. Je zult mij 
misschien wel tegenkomen in één van de vele com-
missies van de GSV, maar misschien ook in de col-
legezalen of bij één van de vele activiteiten. Naast 
de studie ben ik vaak in de buurt van de lokale toko 
te vinden; soms met spekkoek, soms met sambal. 
Koken is één van mijn vele passies, net zoals bak-
ken en kokkerellen in het algemeen. Verder ben ik 
altijd wel fan van een borrel, dus je kunt mij op ver-
reweg de meeste borrels van de vereniging vinden. 
Ook bij de meer academische activiteiten, zoals het 
beruchte congres en de geliefde Docent Bijt Hond-
activiteit, ben ik te vinden. De meeste lol heb ik tot 
nu toe echter gehad bij de activiteiten van de Activi-
teitencommissie en de Onderwijs- en Lezingencom-
missie, omdat zij altijd wel leuke spelletjes weten te 
organiseren. Daarnaast is de Eerstejaarscommissie 
een guilty pleasure geworden in het afgelopen jaar. 
Ik kijk ernaar uit om nieuwe gezichten te zien bij de 
aankomende activiteiten en commissies van de GSV, 
zij het met of zonder biertje in de hand.

Charlotte Peeters (penningmeester)

Mijn naam is Charlotte Peeters en in dit collegejaar 
ga ik onze prachtige geschiedenisvereniging GSV 
Excalibur vertegenwoordigen als penningmeester. 
De penningmeester is het bestuurslid dat alles re-
gelt omtrent geld! Als ik niet de geldzaken van de 
GSV op orde stel, kan je mij ook vaak vinden op de 
tennisvelden, waar ik vaker een bal mis dan raak. 
Maar nog steeds met een glimlach op mijn gezicht. 
Mijn thuis is het verbouwde klooster Westerhelling. 
Hierbij wil ik wel benoemen dat ‘helling’ niet eer 
doet aan de berg die het daadwerkelijk is. Van tijd 
tot tijd wist ik ook nog wel eens een feestje te pak-
ken in concertzaal Doornroosje of Waalhalla of ging 
ik los op de vensterbanken van de Fuik. Dit gaan we 
hopelijk volgend jaar weer met zijn alle ervaren, zo-
dat we met een drankje in ons hand onze beste (of 
slechtste ;)) danspasjes kunnen laten zien. Ik klets 
graag met mijn prachtige vrienden en met nieuwe 
mensen! Dus wees niet bang om me een keertje aan 
te spreken bij een activiteit. Ik heb zin in het aan-
komend jaar om weer een prachtig verenigingsjaar 
neer te zetten met onze gezellige leden en bestuur! 

Maura Grimeijer (Algemeen bestuurslid Media)

Hoiiii lieve eerstejaars,
Ik ben Maura Grimeijer, derdejaars en dit college-
jaar maak ik onderdeel uit van het bestuur als Alge-
meen bestuurslid Media! Dit houdt in dat ik degene 
ben die jullie vol zal spammen over activiteiten via 
WhatsApp, de socials bijhoudt en je dit jaar maar 
al te graag op de foto zal zetten :). Hoewel je dat op 
het eerste gezicht niet zal zeggen, ben ik met mijn 
tweeëntwintig jaar de oudste van ons bestuur. Ik 
kom uit het Noord-Hollandse Schagen, maar ben 
ondertussen al twee jaar super happy hier in Nij-
megen. Naast uiteraard braaf studerend, vind je mij 
vaak omringd met vrienden en ben ik helemaal niet 
vies van een avondje stappen.  Ik hoop heel erg dat 
jullie je draai snel kunnen vinden in het studenten-
leven en hopelijk ook binnen de GSV en kijk ernaar 
uit om jullie dit jaar te ontmoeten op een van onze 
activiteiten of binnen een commissie! 
Liefs,
Maura

Het 38ste bestuur van GSV Excalibur
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Kees van der Horst (Algemeen bestuurslid Ex-
terne Betrekkingen)

Gegroet lieve introlopers! Mijn naam is Kees van 
der Horst en ik zal komend jaar de functie van Alge-
meen bestuurslid Externe Betrekkingen gaan ver-
vullen bij de GSV. Dit betekent dat ik mij met name 
bezig zal gaan houden met de reizen, merchandise 
en de externe contacten. Van ver ben ik naar Nij-
megen gekomen, ik ben namelijk afkomstig uit het 
prachtige Friesland. Inmiddels is Nijmegen al lang 
mijn echte thuis waar ik mij in mijn vrije tijd met 
name bezighoud met sport. Zo voetbal ik bij het 
vriendenteam FC Meer Pinten Dan Punten en dart ik 
competitie bij Geen Bull Voor Ogen. Ook ben ik vaak 
met muziek bezig, zowel luisterend als spelend in 
een akoestisch duo en een bandje. Naast sportieve 
en muzikale activiteiten houd ik ook van spelletjes 
en ben ik altijd in voor gezelligheid. Of deze gezel-
ligheid zich nou eindelijk weer zoals vroeger in de 
kroeg zal afspelen of op de ledenuurtjes, borrels en 
andere activiteiten van de GSV; ik ben erbij! Ik hoop 
zoveel mogelijk van jullie te mogen ontmoeten en 
kijk ernaar uit om me samen met de rest van het 
bestuur in te zetten voor een fantastisch vereni-
gingsjaar!

Sam van Esch (Algemeen bestuurslid Interne 
Betrekkingen)

Hoi allemaal! Mij is gevraagd om dit stukje te schrij-
ven om mezelf voor te stellen aan de toekomstige 
eerstejaars. Mijn naam is Sam en ik ben aankomend 
jaar Algemeen bestuurslid Interne Betrekkingen. 
Hoewel ik betwijfel of je mij tijdens colleges tegen 
gaat komen, zul je mij geheid zien op een van de 
vele te gekke activiteiten van de GSV. Ook tijdens 
de introductie zal ik een bekend gezicht zijn: ik 
ben namelijk niet alleen aankomend bestuur, maar 
eveneens lid van de Introductiecommissie. In mijn 
vrije tijd ben ik ook graag onder de mensen voor 
een borrel of een chillsessie, maar ik kan ook heer-
lijk genieten van een goede videogame of een leuke 
serie.
 Ik ben een gezelligheidsdier en ben daar-
om vooral fan van de informele activiteiten van de 
GSV. Ik zit al sinds mijn eerste jaar bij de Feesten- 
en Borrelcommissie en kan erg genieten van de 
feestjes die ik met die commissie organiseer. Ook 
de borrels zijn gezellig, en ik zeg moeilijk nee tegen 
de spellen die de Activiteitencommissie voor ons 
bedenkt. Mijn favoriete activiteiten blijven het be-
roemde kerstgala, het ledenweekend en het Praud-
2B-Faudt feest, dus ik hoop jullie daar ook te mogen 
verwelkomen!
 Ik kijk er ontzettend naar uit om nieuwe 
gezichten bij de GSV te kunnen zien en heb al ont-
zettend veel zin in komend jaar! Ik maak graag ken-
nis met jullie in persoon, met een biertje, een kop 
koffie of gewoon een vlotte babbel.

Met het beginnen aan een universitaire oplei-
ding komt een hoop verandering ten opzichte 
van de middelbare school, maar toch blijft er 
ook het een en ander hetzelfde: In de vroegste 
uurtjes van de ochtend je warme bedje uit om 
vervolgens minstens 6 uur met de studie bezig 
te zijn, wie wil dat nou niet? Het positieve vo-
oruitzicht is dat de campus in september ge-
lukkig weer de voornaamste plek voor colleges 
wordt. Hierdoor zal ook het reizen voor velen 
van jullie (weer) de orde van de dag worden. 
Gelukkig heeft Nederland een verfijnd netwerk 
met grote, blauw-gele slangen om ervoor te zor-
gen dat alle studenten op tijd in de collegeban-
ken zitten. Toch? Als ochtendspitsveteraan wil 
ik jullie graag een aantal tips geven om zo snel 
en veilig mogelijk op 
de campus te komen.
 Een van de 
beste manieren om snel 
in Nijmegen te komen, 
is de trein. Zelfs vanaf 
de verste uithoeken van 
Nederland is het mo-
gelijk om binnen een 
paar uur op het perron 
van station Nijmegen te 
staan. In theorie in ie-
der geval. Zoals het ge-
zegde namelijk luidt: “Mis nooit een kans om met de 
trein te reizen, op voorwaarde dat je nergens op tijd 
hoeft te zijn.”. Als ervaringsdeskundige kan ik jullie 
vertellen dat deze spreuk zich berust op waarheid. 
Van de conducteur die je de trein niet in laat omdat 
het “te druk” is tot de machinist die besluit 5 minu-
ten te vroeg weg te gaan, de NS vindt altijd wel een 
reden om ervoor te zorgen dat jij je trein mist, met 

alle gevolgen van dien. In de gure herfst- en winter-
maanden hebben ook de blaadjes op het spoor of de 
lage temperaturen de neiging om de treinreizigers 
een half uur extra reistijd cadeau te doen. Met een 
beetje geluk komt er na die begeerde intercity nog 
een sprinter die je kan nemen om nog net op tijd te 
komen, maar die luxe heeft lang niet iedereen. Plan 
daarom je reis goed. Kijk welke alternatieven er zijn 
(bus, fiets of andere treinroutes) om alsnog op tijd 
op de campus te komen en pas je schema hier in-
dien nodig naar aan. Liever een trein te vroeg dan 
een trein te laat.
 Daarnaast is ook de drukte in de trein een 
obstakel om rekening mee te houden. Coronamaa-
tregelen of niet, iedereen moet maandagochtend 
gewoon op tijd aan het werk zijn. Combineer deze 

mensen met de studen-
ten (en hun bagage) die 
besluiten maandagoch-
tend pas terug te gaan 
naar hun kamertje en het 
kan wel eens een beetje 
krap worden in de trein. 
Hou daarom altijd, en 
vooral nu, rekening met 
de drukte die de och-
tendspits met zich mee 
kan brengen.
 Laat niets aan 

het toeval over. Ondanks dat de helden op het spoor 
hun best doen om iedereen op tijd op hun bestem-
ming te krijgen, hebben ze een beruchte reputatie 
gekregen. Hoewel ik waardering heb voor het per-
soneel van de Nederlandse Spoorwegen, vind ik de 
volgende spreuk een gepaste laatste herinnering 
om het zekere voor het onzekere te nemen: “Al is de 
reiziger nog zo snel, de NS die vertraagt hem wel!”.

Door Jon Hartjes

Ochtendstress met de NS
Tips om op tijd op de campus te komen
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Ontdek de benedenstad van Nijmegen aan de 
hand van deze schitterende plattegrond! Van 
cultureel-verantwoorde activiteiten zoals be-
zoekjes aan musea tot het nuttigen van oneindig 
veel spebi’s of schepijs, we got you covered! Loop 
een wandelroute via de elf verschillende (zelf-
verkozen) ‘hotspots’ of maak er een meerdaags 
programma van! 

1. Het Labyrint 
Een ‘speelse’ plek op de Waalkade! Wanneer je het 
labyrint betreedt, mág je niet afsnijden en/of een 
verkorte route nemen. Loop het conventionele pad 
over de ietwat smalle paden en gij zult uw graal be-
reiken. 

2. De Lange Hezelstraat
Deze ‘oudste winkelstraat van Nederland’ staat 
wel in ieder toeristisch boekje over Nijmegen. En 
terecht. Ook al is het hier op zomerdagen vrijwel 
altijd ontzettend druk, een aanrader blijft het toch. 
Tip: de friet/patatzaak Piccolino’s tegenover de 
Spar!

3. Café Philipse 
Correct me if I’m wrong, maar Philipse is zo onge-
veer het schattigste cafeetje van Nijmegen. Verstopt 
achter de St. Stevenstoren bevindt zich dit klein-
schalige (!), monumentale en zéér vintage eetplekje 
waar men enkel uit antiek serviesgoed koffie geser-
veerd krijgt. 

4. Café Camelot
Jazeker, het stamcafé van Nijmeegse geschiedenis-
studenten en wellicht ook de uitvalsbasis van de 
introductieperiode. Het café bevindt zich midden 
op de Grote Markt, tussen tal van andere cafeetjes. 
Geen moment verveling, dus! 

5. Het speeltuintje midden in de stad
Dit speeltuintje bevindt zich op een rustig plekje in 
de stad, tussen de hectiek van alle shoppers. Waar-
schuwing: betreden op eigen risico. 

6. Het Gebroeders van Lymborch huis
Dit pseudo-museum is wellicht minder bekend dan 
het grotere Valkhofmuseum, maar het Gebroeders 
van Lymborch huis is zeker ook een bezoek waard! 
Ontdek de ‘Rembrandts van de Middeleeuwen’ in 
het voormalige familieatelier aan de Burchtstraat 
63!

7. IJssalon Chocola Belga
Wanneer het bezoek aan het Valkhofmusuem of het 
Gebroeders van Lymborch Huis erop zit, is deze ijs-
salon zeker een aanrader! Tip: de ijssalon zit aan de 
buitenkant van het pand, maar loop vooral ook eens 
naar binnen. Belga is van oorsprong een hoogwaar-
dige chocolaterie! 

8. De prinses uit het Oosten
Dankzij het project Waalpaintings, hetgeen in 2020 
werd gestart, zijn er reeds vier grootschalige muur-
schilderingen in de binnenstad gemaakt. Een bui-
tenmuur van het Holland Casino dient als canvas 
voor de eerste Waalpainting: de Byzantijnse prin-
ses Theophanu, die in de tiende eeuw meerdere 
malen Nijmegen bezocht en ook hier stierf, staat 
hier afgebeeld.

9. De Romeinse ruïne/Het Valkhofpark
De Romeinse ruïne in het Valkhofpark is vaker dan 
eens het decor van de officiële foto’s van het GSV-
bestuur! 

10. Het Valkhofmuseum
Het Valkhofmuseum is bij uitstek hét museum van 
Nijmegen en is ontzettend geschikt voor geschie-
denisstudenten. Praktische voordelen van het mu-
seum: vrijwel altijd rustig en gratis entree. Actuele 
museumtip: de tentoonstelling over de Pest!

11. De Kaaij
Nu we hopelijk allen het dubbele verlies van de 
Vierdaagsefeesten hebben verwerkt, kunnen de vi-
bes bij de Kaaij wellicht ter vervanging van het feest 
dienen. De festivalsfeer is enigszins aanwezig door 
de locatie aan het water, de boten en de enkele food-
trucks. Tip: Opoe Sientje.

De binnenstad van Nijmegen
Middels een twijfelachtige plattegrond
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Welkom bij GSV Excalibur! In dit overzicht wor-
den alle commissies van de Geschiedenis Stu-
dentenvereniging aan jullie voorgesteld. 

Acquisitiecommissie
  Hoooi! Wij zijn de Acquisitiecommissie, beter be-
kend als de AcQuiCo. Afgelopen jaar waren we 
een kleine, maar erg gezellige commissie. Ons ta-
kenpakket bestaat uit het assisteren van het Alge-
meen bestuurslid Externe Betrekkingen. Hiervoor 
communiceert de commissie met bedrijven en ho-
reca om te afspraken te maken waar de leden van 
de GSV potentieel iets aan kunnen hebben. Verder 
zijn we verantwoordelijk voor het ontwerpen van 
de merchandise. Als je iets wil doen bij de GSV wat 
een beetje serieuzer, maar wel ontzettend gezellig 
is en niet te veel tijd kost, kom dan vooral eens bij 
ons meekijken! Je kunt altijd mailen naar acquisi-
tiecommissiegsv@gmail.com. Heel veel plezier op 
jullie nieuwe opleiding en hopelijk tot ziens!

Activiteitencommissie
  Hallo daar, beste GSV’er!
Nu jij jezelf officieel Geschiedenisstudent kunt 
noemen sta je vast te popelen om goed van het 
studentenleven te gaan genieten. Al die colleges, 
tentamens en studiesessies op de campus kun-
nen soms nogal de nodige stress opleveren, maar 
geen paniek! Deze commissie zal tijdens jouw stu-
dententijd jou voorzien van de leukste ontspan-
ning. Daarom zul je nog veel met deze commissie 
in aanraking komen: de Activiteitencommissie (ook 
wel de ‘AcCo’ genoemd). De AcCo organiseert gezel-
lige en interactieve activiteiten zoals een beerpong 
toernooi, een Crazy 88 en het GSV Ledenweekend. 
Tijdens dergelijke activiteiten leer je snel jouw stu-
diegenoten kennen. Als lid van de AcCo kom je dus 
in een gezellige, actieve maar ook laagdrempelige 
commissie en waarbij je andere leden en de stad 

Nijmegen goed leert kennen!
Of je nou als commissielid of als deelnemer actief 
bent, de AcCo hoopt dat je je snel thuis gaat voelen. 
Wij zijn er klaar voor! Jij ook?

Archiefcommissie
Iedere commissie is een leerschool! Dit is des te 
meer waar voor de Archiefcommissie. Onder toe-
ziend oog van een voorzitter pogen wij het archief 
der GSV te herinventariseren, herorganiseren en 
herarchiveren ten behoeve van beter toekomstig 
gebruik voor vereningingsdoeleinden. Deze leer-
zame praktijkervaring nemen wij mee in onze vaar-
digheden en zo helpen wij aan toegankelijkheid en 
openheid binnen de vereniging. Voor vragen kun je 
ons contacteren op archiefcommissiegsv@gmail.
com

Concertcommissie
De Concertcommissie organiseert werkacties voor 
de vereniging op verschillende concerten en festi-
vals. In ruil voor werkshifts krijg je als vrijwilligers 
gratis toegang tot een festival en vaak ook een gratis 
crew-shirt, festivalbandje, eten en/of drinken! Be-
halve genieten van de muziek is het ook nog eens su-
pergezellig! Zo is de GSV bijvoorbeeld al naar Down 
The Rabbit Hole, Zwarte Cross, Paaspop, Lowlands 
en Pinkpop geweest! Ook organiseert de commissie 
werkacties tijdens concerten in onder andere het 
Klokgebouw in Eindhoven. Om lid te worden van 
deze superleuke commissie of om mee te doen aan 
één of meer werkacties, stuur je een mailtje naar 
concertcommissiegsv@gmail.com.

Congrescommissie
De Congrescommissie organiseert maar één activi-
teit per jaar: een congres voor zowel GSV-leden als 
alle andere geïnteresseerden. De commissie komt 
bij voorkeur iedere week samen om het congres tot 

in de puntjes te organiseren. Dit klinkt misschien 
eng, maar er zijn altijd ervaren leden die nieuwe 
leden op weg helpen als zij ergens tegenaan lopen. 
Deze commissie is daardoor erg leerzaam en je doet 
ervaring op met netwerken en het organiseren van 
een groot evenement. Daarnaast zorgt het intensie-
ve contact met de rest van de commissie ervoor dat 
de CongresCo een van de hechtste commissies van 
de vereniging is! Dus voor een leerzame en leuke 
ervaring en mogelijk nieuwe vriendschappen is het 
deelnemen aan deze commissie zeker een aanra-
der!

Eerstejaarscommissie 
De Eerstejaarscommissie (EJCO) is, zoals de naam 
al doet vermoeden, de GSV-commissie die speciaal 
activiteiten organiseert voor en door eerstejaars! 
De activiteiten van de EJCO hebben als voornaam-
ste doel de opleiding en je medestudenten beter 
te leren kennen. Traditioneel begint het jaar altijd 
met een barbecue voor alle nieuwe eerstejaars stu-
denten Geschiedenis, georganiseerd door de oude 
EJCO. Onze grootste activiteit is de Ouderdag. Door 
het coronavirus kon deze vorig jaar helaas niet 
doorgaan, maar normaal gesproken komen op de 
Ouderdag de ouders van de eerstejaars een dagje 
meelopen op de universiteit met een speciaal door 
de EJCO ingericht dagprogramma. Afhankelijk van 
de hoeveelheid activiteiten in iedere periode ver-
gaderen we gemiddeld ongeveer een keer in de 
twee weken onder leiding van een voorzitter en vi-
cevoorzitter die vorig jaar ook al in de commissie 
zaten. Wil jij graag bij de EJCO of wil je meer info? 
Stuur dan gerust een mailtje naar eerstejaarsgsv@
gmail.com en kom erbij!

Feest- en Borrelcommissie 
De Feest- en Borrelcommissie is de commissie die 
verantwoordelijk is voor de feestjes en de thema-

avonden van de Nijmeegse geschiedenisstudent. 
Ongeveer één keer per maand organiseert deze 
commissie een spetterend feest, soms alleen, soms 
in samenwerking met andere studieverenigingen. 
Het hoogtepunt van het feestgeweld is het kerst-
gala dat elk jaar tegen de kerstvakantie aan geor-
ganiseerd wordt. De commissie is verantwoordelijk 
voor de locaties, de aankleding en de gezelligheid 
op feesten! Lijkt het je leuk om wat meer informele 
activiteiten te organiseren? Stuur dan een mailtje 
naar: Feestenborrelcommissiegsv@gmail.com

HInT-commissie
Het Historisch Institutioneel Tijdschrift (HInT) is de 
periodiek van GSV Excalibur. In dit magazine staan 
drie dringen centraal: de studie Geschiedenis aan 
de Radboud Universiteit, studeren in Nijmegen en 
geschiedenis in de algemene zin van het woord. Het 
HInT heeft een oplage van 300 exemplaren en komt 
vijf keer per jaar uit. Het blad wordt in de collegeza-
len verspreid. Houd je ervan om te schrijven, dan is 
toetreden tot de HInT-commissie wellicht iets voor 
jou. Heb je interesse en lijkt het je leuk om een ver-
gadering bij te wonen, mail dan naar hintredactie@
gmail.com.

Internationaliseringscommissie 
Sinds 2019 is de GSV bezig met internationaliseren. 
De reden hiervoor zijn de internationale studenten 
die Comparative European History (CEH), de En-
gelstalige variant van de studie Geschiedenis, vol-
gen. Om te garanderen dat de internationale even-
zeer welkom zijn in de GSV als de Nederlandstalige 
studenten, is er een overkoepelende commissie ge-
creëerd die andere commissies begeleidt met de in-
ternationalisering. De commissie is daarom ook het 
aanspreekpunt voor commissies en tevens studen-
ten die vragen hebben of problemen ondervinden 
met betrekking tot deze kwestie. Ook organiseert 

Commissies voorstellen
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de ‘InterCom’ activiteiten die zich in het bijzonder 
focussen op het betrekken van internationale stu-
denten bij de GSV. De huidige commissie bestaat uit 
zowel Nederlandstalige studenten van Geschiede-
nis als Engelstalige studenten van CEH. 

Onderwijs- en Lezingencommissie 
De Onderwijs- en Lezingencommissie houdt zich 
bezig met verschillende evenementen en activitei-
ten die betrekking hebben op onderwijs en loop-
baanoriëntatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn de 
museumdag, het carrièrecafé en algemene vaardig-
hedentrainingen voor studenten die meerdere ke-
ren per jaar worden gehouden.  De commissie or-
ganiseert ook verschillende lezingen door het jaar 
heen, zoals de filmcolleges en een stadswandeling 
in Oktober, de Maand van de Geschiedenis. Wil jij 
ons helpen met dit diverse takenpakket? Stuur dan 
een mailtje naar onderwijscommissiegsv@gmail.
com

Publieksgeschiedeniscommissie 
Ben je op zoek naar een commissie waar je je his-
torische kennis kunt toepassen en verhalen leert 
presenteren naar een breed publiek? Dan is de Pu-
blieksgeschiedeniscommissie, ofwel de PubCo, mis-
schien wel wat voor jou! Dit is één van de leukste 
en meest leerzame commissies van de GSV, een plek 
waar je al je creativiteit en ideeën kwijt kunt. Samen 
met een klein groepje enthousiaste geschiedenis-
studenten organiseer je allerlei publieke activitei-
ten. Zo organiseren wij onder andere het jaarlijkse 
Scriptiesymposium en nemen wij elk jaar deel aan 
het 024-Geschiedenisweekend in Nijmegen. Deze 
commissie is daarnaast ook heel goed voor je net-

werk: je komt in contact met allerlei historische en 
culturele organisaties buiten de universiteit. Heb je 
vragen, of wil je gewoon een keertje mee vergade-
ren? Neem dan contact met ons op via publieksge-
schiedeniscommissie@gmail.com

Reiscommissie 
De Reiscommissie van de GSV bestaat uit een groep 
enthousiaste GSV’ers die ervan houdt om zich voor 
hun medestudenten te verdiepen in andere landen 
en om spectaculaire reizen op te zetten. Tijdens de 
reizen zorgt deze commissie ervoor dat alles goed 
verloopt en dat de reizigers een fantastische reis 
meemaken! Ieder jaar vindt er een Kleine en een 
Grote Reis plaats. De Kleine Reis duurt één weekend, 
en vindt vaak aan het einde van de eerste periode 
in november plaats. In voorgaande jaren zijn we al 
naar Brugge, Frankfurt, Praag en Gent geweest. De 
Grote Reis vindt altijd plaats in de meivakantie, en 
duurt dan ook een week. Afgelopen bestemmingen 
voor deze reis waren onder anderen Bosnië, Servië 
en Kroatië, Portugal en Marokko.

Sportcommissie 
De Sportcommissie van de GSV organiseert, zoals 
de naam al doet vermoeden, alle sportieve activi-
teiten die de GSV te bieden heeft. Zo neemt onze 
commissie het docent- versus studentvoetbal voor 
zijn rekening, evenals terugkerende activiteiten als 
het pooltoernooi en het beachvolleybaltoernooi. In 
april zorgt de sportcommissie ervoor dat GSV-leden 
kunnen meedoen aan de beroemde Batavierenrace: 
de studentenhardloopwedstrijd in etappes van Nij-
megen naar Enschede. Dus houd jij van sport? Dan 
is de sportcommissie iets voor jou!

Onze campus is constant in ontwikkeling. Zo 
is de Faculteit der Sociale Wetenschappen be-
gin dit kalenderjaar getrakteerd op het gloed-
nieuwe en energieneutrale Maria Montesso-
rigebouw. Als aankomend eerstejaars weten 
jullie wellicht niet dat dit project gerealiseerd 
is ten koste van de Thomas van Aquinostraat. 
Dit knap staaltje Sovjet-architectuur heeft een 
bijna legendarische status onder zij die al wat 
langer op de universiteit rondlopen. Graag houd 
ik die legende levend! Daarom daag ik jullie uit 
om je definitie van cultureel erfgoed te verbre-
den en neem ik jullie mee door gebouwen zo 
oud en stoffig als de scholastieke methode van 
hun naamgever.
 Vanaf de buitenkant leken de gebouwen 
aan de Thomas van Aquinostraat – naar Radboud-
gebruik afgekort als TvA 1, TvA 2 enzovoort – kleine 
broertjes van het Erasmusgebouw; grauw metsel-
werk maar dan in laagbouwvariant. Eenmaal bin-
nengestapt miste eerstejaars-ik echter elke vorm 
van orde en symmetrie die het eerdergenoemde 
gebouw kenmerkt. Het was een groot doolhof vol 
nauwe gangen die grotendeels verstoken waren van 
enig daglicht. Wanhopig zoekend naar het lokaal 
waar ik mijn hoorcollege Nieuwe Tijd had, voelde ik 
mij weer brugklasser. Na op het verkeerde been te 
zijn gezet door de verwarrende lokaalnummering 
wist ik dan toch net op tijd ter plekke te geraken.  
Wat ik daar aantrof was de complete chaos van een 
volledige jaarlaag geschiedenisstudenten, gepropt 
als vee in een gelijkvloerse ruimte met een aantal 
rijen stoelen en tafeltjes dat voor collegezaal door 
moest. Met de stellige overtuiging dat de rooster-
maker vanwege deze actie berecht moest worden 
voor misdaden tegen de menselijkheid liep ik de 
zaal door naar achteren en nam ik plaats achter 
een van de bijgeschoven tafeltjes. Het college over 
de Reformatie begon, maar de docent had niet de 
beschikking over een microfoon. Daar zijn stem niet 

luid genoeg was om achterin verstaanbaar te zijn, 
werd het voor mij PowerPoint overpennen en mijn 
sociale contacten onderhouden. Zonder veel wijzer 
te zijn geworden over Luther en de zijnen ging ik 
weer huiswaarts. Zo bleek mijn eerste ontmoeting 
met TvA meteen een tekenende te zijn.
 Ik heb niet vaak college gevolgd in deze 
gebouwen en wat zich er afspeelde had voor mij 
meer de status van legende of mysterie. Zo had ik 
vernomen dat er op de onderste verdieping kleed-
kamers zaten die van binnenuit op slot konden; de 
ideale plek om je geliefde mee naar toe te nemen bij 
wijze van studiepauze. Ook prikkelden de kamers 
van de daar gezetelde studieverenigingen mijn fan-
tasie. Wat speelde zich daar af? Het leek me niet 
een plek waar professoren en andere medewerkers 
voor hun plezier langsliepen, dus alles was moge-
lijk. ‘Geen bier voor half vier’, bestond die wet wel 
in dat afgesloten ecosysteem?! 
 Het obscure karakter van de gebouwen, dat 
het resultaat was van merkwaardige architectoni-
sche beslissingen, had een soort betoverend effect 
op mij als letterenstudent die daar niet regelmatig 
over de vloer kwam. Het mysterieuze doolhof had 
zo zijn charmes. Het nieuwe Maria Montessorige-
bouw is in alle opzichten compleet het tegenoverge-
stelde: haar grote raampartijen stralen transparan-
tie uit en alle nieuwste snufjes maken het een baken 
van de moderniteit. Toch is er iets moois verloren 
gegaan voor zij die daar oog voor hadden.
 Máár niet getreurd! Eén van de gebouwen 
staat nog steeds tegenover het Collegezalencom-
plex. Je kunt dit dus gewoon op je eigen houtje gaan 
verkennen en wie weet heb je er ook nog eens col-
lege. Als je dit stukje universiteitsgeschiedenis gaat 
bezoeken wil ik je op het hart drukken om oog te 
hebben voor de charmes van een ogenschijnlijk 
simpel en bovendien lelijk gebouw. Verdwaal echter 
niet in de gangen want wie weet zie je het daglicht 
nooit meer!

Door Thom Tolboom

Herinneringen aan Thomas van Aquino
De aantrekkingskracht van het obscure
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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 22 September 2021 ingeleverd worden per 
e-mail (hintredactie@gmail.com) of op de GSV-kamer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

Door Nicolette Oosterom

Prijspuzzel 
Vul de rebus in en win!

Zoals in elke editie van het HInT is er ook in deze HInTro een puzzel te vinden en ditmaal is het een 
rebus! Deelnemers wordt verzocht de juiste historische quote, inclusief degene die het geschreven 
heeft, op te sturen naar de redactie. Onder de goede inzendingen zal een prijs verloot worden, waar-
over op de pagina na de puzzel meer informatie te vinden is!
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Door Ellen Theuws

De Nijmeegse geschiedenis in vogelvlucht
Wat er te winnen valt

Dat de eeuwenlange geschiedenis van onze stad aan de Waal tal van mooie verhalen bevat, hoef je de 
gemiddelde HInT-lezer niet te vertellen. Maar om die hele geschiedenis beknopt na te vertellen aan geïn-
teresseerde vrienden, moeders of opa’s op verjaardagen, dat valt nog niet mee. Hoe zat dat nou het met die 
Bataafse Opstand en Claudius – wacht, nee, Julius? En wat is er ook alweer precies met de Valkhofburcht 
gebeurd? De boekenprijs van de introductie-editie biedt een mooi handvat wanneer dergelijke ver-
geetachtigheid zich voordoet! Paul van der Heijden beschrijft in ‘20 Eeuwen Nijmegen’ op heldere en 
toegankelijke wijze de geschiedenis van de oudste stad van Nederland. In twintig hoofdstukken passeren 
alle belangrijke historische episodes de revue. Van de Romeinse tijd tot aan het bombardement in de 
Tweede Wereldoorlog, met deze boekenprijs kun je je geheugen weer even opfrissen.

Hier een berichtje uit het verre Nijmegen. Ik zit hier heerlijk op mijn kamertje. Groot 
is het niet, maar in deze weinige vierkante meters past alles wat een student nodig 
heeft: een bed, een bureau, een kast en een mobiele telefoon met de Thuisbezorgd-app 
(grapje, ma, ik kook wel gewoon zelf!). Het enige waar ik nog over zit te twijfelen, is 
waar ik dat ene grote schilderij op ga hangen. Paps, wil je de volgende keer dat je hier 
bent de boor meenemen? Dan kunnen we samen even kijken wat het beste werkt. De 
buren hebben toch het recht niet om te klagen over lawaai van het boren, want die 
waren de afgelopen twee nachten tot drie uur ‘s nachts druk aan het feesten.
 Na een geslaagde introductieweek is het dan eindelijk tijd voor het begin van 
de studie Geschiedenis. Vol goede moed en met een leuke groep, kijk ik uit naar de 
aankomende jaren als student. Van de ouderejaars heb ik tijdens de intro al het een en 
ander meegekregen over de studie, zowel do’s als don’ts, maar toch lijkt het me vooral 
leuk om zulke dingen als kersverse eerstejaars zelf te ontdekken. Ik heb er in ieder ge-
val heel veel zin in en zal zeker goed mijn best doen. Tussen alle feestjes door zal ik ook 
wel druk zijn met studeren! Ik denk dat het me zelfs wel gaat lukken om op tijd op te 
staan voor de colleges die om 8:30 beginnen.
 Nijmegen zelf is ook een hele leuke stad. Ik kijk ernaar uit om hier de aanko-
mende jaren door te brengen. Alles wat een mens, en vooral een student, nodig heeft is 
hier binnen handbereik en er zit hier iets meer leven in de brouwerij dan “thuisthuis”. 
Tijdens de introweek hebben we als aankomend eerstejaars kennis leren maken met 
de verschillende kanten van Nijmegen en er is hier toch zeker wel meer te doen dan 
in een stadje waar alleen de Albert Heijn op zondag open is. De Jumbo zit om de hoek, 
de stad én de campus zijn nog geen kwartiertje fietsen en ik ben pas drie keer bijna 
aangereden op het Keizer Karelplein. Kortom, het is hier geweldig!
 Ik heb gister trouwens even gekeken op BrightSpace en zag dat ik nog drie extra 
boeken en readers moet hebben voor een aantal vakken het aankomende jaar. Moet ik 
deze zelf betalen of kan ik jullie een Tikkie sturen? Als ik die boeken nu bestel, heb ik 
ze voor maandag nog in huis, hoop ik.
 Maar goed, ik ga weer door met waar ik mee bezig was. Ik moet nog 30 pagina’s 
lezen voor een aantal colleges van de aankomende week en ik moet ook nog bood-
schappen doen. Als ik vandaag ga, zijn de traytjes Klok nog in de aanbieding. 
 Kom gauw een keer een bakkie doen, maar laat wel even weten wanneer. Dan 
zorg ik dat de afwas klaar is en dat ik genoeg stoelen heb.

Veel liefs en een dikke knuffel! 

Jon

P.S.: Is het normaal dat er zwarte rook uit de wasmachine komt als deze klaar is met 
wassen?

Lieve pa en ma,
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Zoals reeds vluchtig voorbij is gekomen in het 
Historisch Institutioneel Tijdschrift, zag de cam-
pus van de Radboud Universiteit er niet altijd 
even charmant en gecentraliseerd uit. Sterker 
nog, een groot gedeelte van haar geschiede-
nis bevonden de universiteitsgebouwen van de 
toen nog ‘Katholieke Universiteit Nijmegen’ zich 
in de Nijmeegse binnenstad. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog zijn het bijna verdwenen Tho-
mas van Aquino- en het imposante Spinozage-
bouw uit de grond gestampt op het Landgoed 
Heyendaal buiten het centrum. Na het 95-jarige 
bestaan van de universiteit in 2018 is het hoog 
tijd om anno 2021 dit stadse gedeelte van onze 
universiteitsgeschiedenis eens onder de loep te 
nemen!

 In den beginne was er niets en dat geldt 
in zekere zin ook voor de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. In 1923, toen de universiteit werd op-
gericht door de Radboudstichting, genoot de aca-
demie ‘slechts’ drie faculteiten: Godsgeleerdheid, 
Wijsbegeerte en Letteren en Rechtsgeleerdheid. De 
universiteitsgebouwen waren destijds aldus als een 
pseudo-doolhof door de Nijmeegse binnenstad ver-
spreid. De versnippering van universiteitspanden 
bleek, op z’n zachtst gezegd, onhandig. Met twin-
tig verschillende instituten werden studenten ge-

dwongen zich van hot-naar-her te verplaatsen om 
colleges te volgen. Toen de universiteit in de jaren 
vijftig twee faculteiten – Geneeskunde en Wis- en 
Natuurkunde — aan hun aanbod toevoegden, kocht 
zij hiervoor dan ook het perifere Landgoed én Hui-
ze Heyendaal. De medische faculteit en het bijbe-
horende academische ziekenhuis St. Radboud (het 
huidige Radboudumc) verrezen aldus reeds buiten 
de Nijmeegse binnenstad. De medici konden van 
geluk spreken, want na het verwoestende bombar-
dement van 22 februari 1944 was een ontzettend 
groot deel van de Nijmeegse binnenstad verwoest. 
Het ongeluk betrof ook de Katholieke Universiteit: 
het gros van de stadse universiteitsgebouwen wa-
ren met de grond gelijk gemaakt. 
 De aula aan de Wilhelminasingel bleef 
daarentegen vrijwel ongeschonden. Het pand was 
sinds 1931 door de universiteit in gebruik als 
aula, nadat de Radboudstichting het terrein op de 
Wedren in 1928 op had gekocht. De opening van 
hetgeen het ‘visitekaartje van de Katholieke Uni-
versiteit’ had moeten worden, verliep in realiteit 
geheel anders: nadat de bouwplannen  in 1930 
publiekelijk bekend werden gemaakt, laaide een 
enorme storm kritiek op. Er werd ‘gehoopt op een 
aardschok, die zodra het gebouw verrezen is van de 
bodem wegvaagt’, aldus een criticus in het literaire 
tijdschrift Roeping. Dertien jaar en een verwoes-
tend bombardement later trokken de critici van de 
foeilelijke aula hoogstwaarschijnlijk stampvoetend 
door de stad: na februari 1944 genoot het gebouw 
enigszins noodgedwongen een belangrijke functie 
en werd het omgedoopt tot hoofdgebouw van de 
universiteit. Er werden niet langer enkel diesvie-
ringen of andere plechtigheden gehouden en eind 
jaren zestig was het gebouw aan de Wedren zelfs 
het belangrijkste toneel van de massale Nijmeegse 
studentenprotesten!
 Het daadwerkelijke voormalige hoofdge-
bouw van de Katholieke Universiteit stond aan het 
Keizer Karelplein, hetgeen toen nog geen levensge-
vaarlijk verkeerspunt was. Sterker nog, studenten 
konden het plein in alle rust ‘drentelend overste-

Door Emma Ruiter

Radboud in de stad
De Katholieke Universiteit Nijmegen pre-Landgoed Heyendaal

De aula van de Kathjolieke Universiteit Nijmegen, 1935

ken’. Dit deden studenten naar alle waarschijnlijk-
heid ook. In het pand bevonden zich niet alleen 
het College van Curatoren en de rectorskamer, ook 
kon men hier (kleinschalige) collegezalen vinden. 
Het studentenaantal was in de beginjaren van de 
Katholieke Universiteit dan ook gering: tot aan de 
Tweede Wereldoorlog studeerden er zo’n vijfhon-
derd studenten in Nijmegen. Om deze reden was 
het mogelijk dat iedere eerstejaarsstudent per-
soonlijk kennismaakte met de rector magnificus in 
het hoofdgebouw! 
 De mensa — de voorloper van de huidige 
Refter — bevond zich na het bombardement ook 
nog steeds in de Nijmeegse binnenstad; pas in 1967 
is de universiteitskantine op Landgoed Heyendaal 
gebouwd. Vóór het Heyendaalse tijdperk moesten 
dinerende studenten het doen met oude stadspan-
den. Zo bevond de mensa zich tussen 1951-1956 
op de centraal gelegen Oranjesingel 3. In dit pand, 
hetgeen soms ook het ‘universiteitshuis’ werd ge-
noemd, werden niet alleen warme en goedkope 
studentenmaaltijden geserveerd, ook werden de 
bovenverdiepingen als studentenkamers verhuurd 
en huisvestte de redactie van het Nijmeegs Univer-
siteitsblad (1951-1976) er. Fun Fact: Dries van Agt, 
voormalig minister-president én lid van Carolus 
Magnus, heeft tussen 1950-1954 een kamer boven 
de mensa gehuurd. Het is maar dat je het weet. Na 
1956, toen de Oranjesingel 3 niet meer was opge-
wassen tegen de grote hoeveelheid etende studen-
ten, verhuisde de mensa (terug) naar de Oranje-
singel 42. Voorheen zat hier corpshuis van Carolus 
Magnus, die het pand in 1923 hebben gekocht voor 
25.000 gulden! Ook weer een leuk feitje. Hier kon-
den wel 180 hongerige studenten worden gevoed 
voor een prikkie. Of het voedsel daadwerkelijk sma-
kelijk was, is een ander verhaal. Radboud-alumnus 
Theo Koser vertelt in het Algemeen Nijmeegs Stu-
dentenblad van februari 2018 over de mensa anno 
1978: ‘Er was maar één menu, dat af en toe zo vre-
selijk was dat we kokhalzend naar buiten kwamen.’ 
Pijnlijk.

 Ook de universiteitsbibliotheek van de 
Radboud Universiteit heeft sinds haar bestaan een 
aantal verhuizingen mee moeten maken. Vóór de 
Tweede Wereldoorlog bevond ook de UB zich in het 
hartje van de Nijmeegse binnenstad. In de huidig 
zijstraatjes — de Snijdersstraat/Muchterstraat/
Platenmakersstraat — achter de Hennes & Maurits 
bevond zich dit ‘allegaartje van gebouwen’, hetgeen 
de Radboudstichting in 1923 aankocht. Donkere 
kelders, stoffige tafels en scheve muren moesten 
het decor worden van het grootschalige boekende-
pot van de kersverse Katholieke Universiteit Nijme-
gen. 
 Fun Fact: nadat de universiteit in 1943 
sloot, bleef de bibliotheek ‘gewoonweg’ boeken ver-
strekken aan (ondergedoken) studenten. Helaas trof 
het bombardement ook de universiteitsbibliotheek 
en was dit stadse allegaartje vrijwel geheel met de 
grond gelijk gemaakt. Enkel het nieuw gebouwde 
boekendepot bleek stevig genoeg om februari 1944 
te doorstaan, waardoor een groot gedeelte van de 
toenmalige UB-collecties beschermd zijn gebleven. 
Na 1944 werd de universiteitsbibliotheek (lees: als 
leeszaal en administratie) verplaatst naar het impo-
sante Villa Maris, o.a. een voormalig damespension, 
aan de Van Schaek Mathonsingel 4. 
 Naast deze algemene universiteitspanden 
bevonden ook facultair-specifieke instituten zich in 
de Nijmeegse binnenstad. Zo huisvesten het Insti-
tuut Oude Letteren in een zijstraatje van de Lange 
Hezelstraat, het Instituut voor Kunstgeschiede-
nis, Geschiedenis en Sociale Pedagogiek in een 
klein pand aan de Oranjesingel 41 en werd de Oran-
jesingel 72 (O’72) na de Tweede Wereldoorlog  om-
getoverd tot universitair noodgebouw. Het lijstje 
boordevol honourable mentions kan ongetwijfeld 
worden uitgebreid met tal van andere stadspanden 
die dienden als collegezalen. Voor de geïnteresseer-
den verwijs ik dan ook graag naar het digitale do-
mein van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
getiteld ‘Radboud in de stad’!
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Elke student voelt wel eens de behoefte aan een 
vette hap. Voor sommigen is dat na een flinke 
avond stappen, hoewel dat soms eindigt met 
wakker worden met een halve durum döner in 
je bed. Voor anderen is dat een welverdiende 
portie goudbruine rakkers uit de oven of frituur 
na een lange dag artikelen lezen en je afvragen 
waarom je in godsnaam moet weten wat de so-
cio-economische situatie in Sri Lanka rond 1750 
was. Gelukkig hoeft men geen reden of plaats te 
kennen voor een vettige hap, iedereen verdient 
het genot van je muil verbranden omdat je te 
gulzig was en het vervolgens blussen met een 
slok van een lauwwarm Klokje. Wanneer men 
echter de dichtstbijzijnde supermarkt of kroeg 
betreedt bestaat er al snel een kans om over-
rompeld te raken door het grote aanbod. Om-
wille van deze reden is dit artikel geschreven, 
het knipperende lampje van de frituur als een 
soort perverse Poolster om je te wijzen naar dé 
beste snacks. Geen zorgen, vegetariërs en vega-
nisten worden waar mogelijk op alternatieven 
gewezen. Als men het niet eens is met de aanko-
mende ranking van uw auteur, dan is dat zeer te 
waarderen. Als studenten is het onze taak om de 
discussie aan te gaan, hoewel ondergetekende 
natuurlijk beroep gaat doen op zijn jaren erva-
ring met bitterballen naar binnen scheppen. 

5. Het gebakken eitje
Het gebakken eitje, een veelzijdig en divers gerecht 
voor elke student na een lange avond hersencellen 
vernietigen. Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom 
het gebakken eitje, iets dat vaak bekend staat als een 
relatief gezond ontbijt, te rekenen valt onder de vet-
te hap. Beste lezer, het antwoord ligt in welke vorm 

je het eet. Persoonlijk is ondergetekende fan van de 
Turkse variant genaamd meenemen. Men neemt 
een hoop eieren, hete pepers, tomaten en genoeg 
knoflook om zelfs CC3 te vullen met de stank en ver-
werkt dat in een gerecht dat de grootste katers kan 
oplossen. De hoeveelheid boter die in dit gerecht zit 
is genoeg om het te rekenen tot een ware vette stu-
dentenhap. Natuurlijk is het standaard omeletje of 
het roerei een veel makkelijkere optie om te maken 
die net zo lekker kan zijn. De smaak van een goed 
omeletje in de ochtend is volgens ondergetekende 
zelfs beter dan te weten komen dat je je collegejaar 
hebt gehaald met een permanente stroom aan stu-
dententienen. Voor de gezonde strijders onder ons 
bestaan er ook gezondere varianten van het gebak-
ken eitje. Vanwege het feit dat het eitje toch relatief 
gezond kan zijn verdient deze publieksfavoriet niet 
hoger dan de vijfde plek op deze lijst.

4. De partymix 16 stuks ovensnacks van de Ap-
pie
De befaamde party mix 16 stuks van de Appie, een 
hoeksteen van het dieet van elke student. De prijs-

kwaliteitsverhouding is beter dan menig gerecht 
op deze lijst en is daarom ook een persoonlijk fa-
voriet. In een doosje van deze goudbruine rakkers 
zitten frikandellen, bitterballen, bamihapjes en kip-
nuggets dus diversiteit alom. Men moet zich niet 
laten afschrikken door het ovensnack aspect, ze 
zijn knapperig en heet genoeg als je ze een á twee 
minuten extra in een oven van een aantal graden 
hoger dan de aanbevolen hoeveelheid laat zitten. 
Een waarschuwing is hierbij wel van toepassing, zo 
kunnen de bitterballen met de bakwijze van uw au-
teur mogelijk exploderen. Laat dit de pret van het 
gerecht echter niet drukken, ze zijn een waar feestje 
voor uw tong. Hoewel er partymix op de verpakking 
staat, is het toegestaan om dit na een depressieve 
avond essay schrijven in één zitting naar binnen te 
werken. Voor de vegetariërs onder ons bestaan er 
gelukkig ook vegetarische varianten.

3. De bamischijf
Onder de snackbar-enthousiasten zal de plaatsing 
van deze snack op een dergelijke hoge ranking zeer 
controversieel zijn. De bamischijf kent niet veel 

fans, maar zij die de innerlijke complexiteit van dit 
roodbruine godenspijs hebben leren te begrijpen, 
weten dat het de moeite waard is. Persoonlijk is uw 
auteur een fan van de zogenoemde FEBO-variant, 
aangezien deze vrij groot en goed gevuld is. Als dit 
niet naar uw smaak is, zijn er honderden versies 
waar u mogelijk wel van kan genieten. Wees ech-
ter gewaarschuwd, de explosie aan smaak kan voor 
sommigen tot tranen leiden. Zij die de grootsheid 
van deze snack niet erkennen moeten simpelweg 
nog innerlijke vrede en ware Verlichting bereiken. 
Vegetarische en veganistische varianten zijn er ook, 
hoewel de smaak van deze varianten als afgoderij 
voelt in de nabijheid van zo’n grote klassieker.

2. De kapsalon
Beste lezer, iedereen kent het gevoel van een kap-
salonnetje na een flinke avond alcoholische versna-
peringen nuttigen. Voor de onervaren genieter zal 
deze hap op eerste oog een vreemde combinatie 
lijken. Döner met kaas, friet, ui, sla, tomaat en saus 
naar keuze klinkt als het vergiftigen van uw maag. 
Hoewel dit vaak ook zo is, vooral in combinatie met 
sambal en knoflooksaus, maakt deze heksensoep 

Door Dion Merkelbag

Top-5
Vette studentenhappen voor de genieters
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aan ingrediënten zelfs de meest hongerige bak-
kentrekker tot een stille genieter. Uw auteur mag 
zich onder een van deze genieters rekenen, hoewel 
velen de toevoeging van sambal niet altijd kunnen 
waarderen. Het enige minpuntje aan de befaamde 
zilveren bak, is het feit dat ze helaas snel kunnen 
scheuren. Dit zorgt ervoor, samen met een bevlekte 
broek, dat deze vlaggendrager van de studentencul-
tuur helaas op nummer twee staat.

1. Döner durum
Soms zet het leven ons voor moeilijke keuzes. Keu-
zes waarbij de uitkomst altijd wel een betrokken 
persoon pijn kan doen. Dit is een van die keuzes. De 
reden waarom de döner durum op nummer 1 van 

deze lijst staat, is simpelweg omdat het een betere 
variant is van de kapsalon. Voordat u uw auteur een 
enkeltje gebroeders De Witt geeft, luister naar mijn 
argumenten voor dit standpunt. Alle belangrijke in-
grediënten van de kapsalon, minus de kaas, zitten 
verwerkt in een handig en draagbaar pakketje. Dit 
betekent dat u, de lezer, in één hand een biertje kan 
vasthouden en met de ander een smaakvolle vette 
hap naar binnen kan werken. Al het plezier van de 
kapsalon, minus de onhandige verpakking. Als men 
dan nog twijfelt over deze ranking, de döner durum 
is vaak ook nog eens goedkoper dan menig kapsa-
lon. Uw bankrekening, ome DUO en uw auteur zul-
len u dankbaar zijn als u voor de döner durum gaat. 

Door Nicolette Oosterom

Bij deze bijzondere editie van het HInT hoort 
een bijzondere recensie, namelijk een recensie 
van onze studievereniging! Voor de nieuwe le-
zers even een disclaimer: ik was twee jaar ge-
leden de secretaris van deze vereniging, dus ik 
ben wellicht ietwat bevooroordeeld. Ik zal pro-
beren, zoals het een goed historicus betaamt, 
zo objectief mogelijk te zijn en me niet teveel te 
laten beïnvloeden door mijn standplaatsgebon-
denheid. 
 Ik heb de vereniging leren kennen tijdens 
mijn introductie, door die mensen in een paarse 
polo die overal bij wilden zijn, om me ervan te over-
tuigen dat de GSV het lidmaatschap waard is. Dat 
is het sowieso, want de contributie is minder dan 
de korting op je boeken die je ervoor terugkrijgt. 
Maar daarnaast is de GSV gaan voelen als een plek 
om volledig jezelf te kunnen zijn en een gevoel van 
thuiskomen te ervaren. Zo kun je (als er geen pan-
demie is) de hele dag op de GSV-kamer zitten om te 
genieten van niet al te goede koffie, gezelschap en 
het spelen van heel veel spelletjes, waaronder het 
fantastische ‘De Beer is los!’. 
 Tevens biedt het uitgebreide programma 
aan activiteiten voor iedereen wel iets dat diegene 
leuk vindt. De planning (met dank aan ons geweldi-
ge bestuurslid interne betrekkingen en de tijdloze 
GSV-klassiekers) gaat van interessante lezingen en 
congressen naar foute feestjes en geweldige buiten-
landse reizen naar bestemmingen waar je wellicht 
zelf niet zo gauw heen zou gaan. Daarnaast blijven 
activiteiten als Brood en Spelen en de Olympische 
Bierspelen altijd publiekstrekkers. Als je nu be-
nieuwd bent geworden naar deze activiteiten, dan 
raad ik je aan om vooral goed de planning in de ga-
ten te houden en lid te worden van de Facebook- of 
WhatsApp-groep om niets te missen en te weten 
wanneer jouw favoriete activiteit plaatsvindt! 
 Ik moet toegeven dat deze recensie toch 
wel een klein beetje een subjectief reclamepraatje 

is geworden en dat komt grotendeels doordat ik tij-
dens een introductie altijd hoop dat er veel nieuwe 
leden komen. Dat is voornamelijk omdat het ont-
zettend leuk is om nieuwe mensen te leren kennen 
en een nieuwe vriendengroep op te bouwen onder 
studiegenoten die net zo gek zijn van geschiedenis 
als jij. Ik denk dat ik mijn studie nog niet half zo leuk 
had gevonden als dat ik nu doe als ik niet betrokken 
was geweest bij de GSV. Natuurlijk moet iedereen 
dit voor zichzelf bepalen en wil ik niemand dwin-
gen om lid te worden . Wel wil ik iedereen met klem 
aanraden om redactielid te worden van het Histo-
risch Institutioneel Tijdschrift,omdat het heel erg 
leuk is (en we eigenlijk altijd op zoek zijn naar meer 
redactieleden)! 
 Wat voor mij ook een erg groot pluspunt 
aan de GSV is, is dat er geen ontgroening of ver-
plichte aanwezigheid is, je hoort er vanaf je eerste 
jaar net zo goed bij als iemand die reeds een oude 
rot binnen de vereniging is en je mag zelf weten 
wanneer je wel of niet naar een activiteit komt. Mijn 
oordeel over deze vereniging is dan ook dat het de 
leukste en gezelligste studievereniging is van Nij-
megen en eigenlijk ook wel van heel Nederland! Nu 
is het ook de enige vereniging waar ik actief lid van 
ben, maar dat mag de pret niet drukken. En als je 
me niet gelooft, kom dan vooral oordelen voor je-
zelf. 
 Om deze recensie toch nog objectief af te 
sluiten en niet alleen mijzelf als bron te hebben 
gebruikt wil ik ook nog het oordeel van een goede 
vriendin van mij met jullie delen, om meer menin-
gen te hebben dan mijn uiterst positieve oordeel, 
ondanks dat ik mij volledig aansluit bij de mening 
dat de GSV een super toffe vereniging is, waar je je 
in één klap thuis voelt! Daarom wil ik in navolging 
van de ondertitel van deze recensie en de slogan 
van de vereniging eindigen met de inspirerende 
woorden: Of kom er gewoon bij!

Recensie GSV Excalibur
“Of kom er gewoon bij!” 
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De zoektocht gaat verder. Ik zoek al jaren hoe 
deze opleiding is voor de nieuwe rekruten. Vo-
rig jaar drong het tot me door: het is ruw en ri-
goureus, maar zo breed en genuanceerd als de 
agoge van het oude Sparta. Over nuances, de 
basis van iedere historicus, gesproken: het is 
natuurlijk niet precies zoals de agoge. Behalve 
dat onze opleiding ook fysiek gevaarlijk is, al-
thans de laatste jaren (dank u COVID-19), zijn 
we voor zover ik weet nooit gedwongen naakt 
te gaan tijdens de opleiding en zijn er niet veel 
‘heloten’ gedood door studenten. Waarschijn-

lijk is het ook minder ruw dan de gemiddelde 
gegeseld-terwijl-je-uitgehongerd-wordt Spar-
taanse opleiding. Daarom zou het beter zijn een 
vergelijking te maken met een opleiding uit een 
nieuw, moderner tijdperk, die meer internatio-
nale inclusiviteit toelaat. 
 Welkom dus bij het Nederlandse Staatse 
Leger! Ons recruteringssysteem is recentelijk uitge-
breid met het accepteren van huurlingen van ver-
schillende afkomst. Wij accepteren onder andere: 
Landsknechte, voormalige Watergeuzen, Hugeno-
ten en zelfs af en toe een verdwaalde Tercio (mits hij 

Door Ivo Huberts

Rekruut bij het Staatse Leger?
Of toch gewoon geschiedenisstudent in Nijmegen?

of zij de protestantse studenten niet onderdrukt). 
Gelukkig is de tijd van de opstand min of meer voor-
bij, zodat wij, oudere soldaten, ons niet meer uit 
angst op zee hoeven te verstoppen. We hopen dat 
we ons nu trots kunnen vertonen zonder onze ge-
zichten te hoeven verbergen. Dat gezegd hebbende, 
de oorlog is nog niet voorbij, dus jullie rekruten zal 
alles geleerd worden wat ons ook geleerd is. 
 De eerste les is marcheren in formatie. Dit 
betekent dat elk bataljon gestructureerd is en dat 
elke soldaat moet weten waar hij moet lopen. Zo 
moet er anderhalve meter ruimte zijn tussen elke 
soldaat om ervoor te zorgen dat kanonskogel-explo-
sies niet meerdere soldaten tegelijk raken. ‘De dood 
van één soldaat is een tragedie, de dood van twee 
nog erger’, zoals mijn kapitein placht te zeggen. Hij 
was zeer diepgaand. Ter referentie, kijk eens naar 
de lengte van je hellebaard, die moet precies ander-
halve meter zijn. Bovendien marcheren we in linies, 
dus als je in de tegenovergestelde richting loopt, 
word je als deserteur gebrandmerkt. De ingang van 
de Erasmuskazerne is alleen voor binnenkomst en 
de uitgang voor vertrek, geen uitzonderingen. Dit 
is om te voorkomen dat rekruten die de verkeerde 
kant uitgaan, per ongeluk een hellebaard in de keel 
krijgen als de artillerie een slechte dag heeft. 
 De tweede les is het opvolgen van bevelen. 
Het is van het grootste belang om naar je superieu-
ren te luisteren. De reden hiervoor is niet alleen een 
machtstrip die plezier genereert in de hoofden van 
degenen die de leiding hebben, het is ook voor je 
eigen veiligheid. Een kapitein, een generaal of een 
luitenant, zoals je weet, zijn de enigen die je kun-
nen vertellen hoe je kunt voorkomen dat kanonsko-

gels je gezicht bereiken. Hoewel het drukbezette en 
hardwerkende strategen zijn, kunnen zij je veilige 
haven zijn. Vergeet alleen niet te verschijnen op het 
appel, ze zullen je misschien één keer vergeven… 
Maar oh, mijn beste groentje, geen tweede keer.
 De derde les gaat over het eisen van je loon. 
Omdat onze republiek nog niet zo lang onafhanke-
lijk is, heeft onze Staten-Generaal nog wat proble-
men op te lossen. Een daarvan is de betaling voor 
onze soldaten. Als recruut zul je veel geld moeten op 
kunnen hoesten, voor bijvoorbeeld boeken, unifor-
men en wapens. Gelukkig bestaat hiervoor de GSV 
compagnie zoals in deze handleiding al vaker naar 
verwezen is. De GSV verleent speciale uniformen 
en handleidingen aan soldaten en daarbij regelt ze 
ook gezellige handelsmissies naar koloniën over de 
hele wereld. Het bestuur van de Heren (en Dames) 
VI hebben zich al geïntroduceerd. Helaas zijn deze 
onmachtig tegenover het bewind van de Staten-Ge-
neraal dat rekruten forceert om in schuldslavernij 
te gaan mits ze de opleiding niet zelf kunnen beta-
len. Een vrij ouderwets systeem vind ik zelf, dat niet 
echt meer thuishoort in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw. Heeft de Staten-Generaal ons rekruten 
niet meer nodig dan wij hen? Zonder ons vielen we 
immers nog onder de Spaanse kroon. Afijn, jullie 
komen er wel uit.
 Al met al zal het op rolletjes lopen, hoewel 
de turbulente tijd veel heeft veranderd. Of het nu 
goed of slecht uitpakt voor later zal nog blijken. 
Een ding is zeker, blijf overleven. Beleef veel plezier 
maar werk hard, of het nu is voor jezelf, de soldaten 
aan je zijde of de medestudenten naast je computer.
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Door Stijn Selten

Twee millennia Nijmegen
Het leven laat haar sporen na

Dus, je hebt besloten geschiedenis te gaan stu-
deren. En dat niet alleen, je hebt besloten ge-
schiedenis te gaan studeren in de oudste stad 
van Nederland. Dat belooft veel denk je mis-
schien wel. Nou mijn beste lezer, laat me je on-
middellijk uit die droom helpen; Ondanks Nij-
megen haar lange grillige verleden is daar in 
de praktijk vandaag de dag maar weinig van te 
zien. Natuurlijk zijn er de paar bekende plek-
jes en gebouwen: De Waag, De Barbarossa- en 
Sint-Nicolaas kapel, Het Kronenburgerpark en 
natuurlijk de Sint-Stevenskerk. Echter heeft een 
combinatie van een gepassioneerde afbraak 
van de muren in 1874, het tragisch bombarde-
ment 1944, en de verdere sloop van verkrotte 
gebouwen na de oorlog, geleid tot een stad die 
zelden haar eeuwenoude allure toont. Toch zijn 
er enkele plekjes die men snel over het hoofd 
ziet. Restanten die hinten op een Nijmegen dat 
niet meer bestaat. Graag licht ik hier een drietal 
voor jullie uit.

De Sint-Anthonispoort
Hoewel Nijmegen veel namen heeft die herinneren 
aan de oude stadspoorten (Molenpoort, Hezelpoort, 
etc.), staat er nog maar één van de oude poorten 
overeind, en wel de kleinste: De Sint-Anthonispoort 
die zich verschanst in een klein straatje in de Be-
nedenstad. De poort fungeerde vroeger voorname-
lijk als een extra toegang tot de Waalkade en deed 
daarbij onder in belang aan de poort onderaan de 
Grote Straat hier dichtbij in de buurt gelegen. De 
bekendste gebeurtenis betreffende de Anthonis-
poort is de Aanslag door Maarten Schenk in 1589. 
Nijmegen was toen in Spaanse handen en een groep 
Staatsen probeerde ’s nachts de Waal over te steken 
om via de Anthonispoort de stad binnen te dringen. 

De katholieke bevolking, volgens de overlevering 
verkleedt als door met knotsen bewapende spo-
ken, joeg hen echter terug de Waal op waarna een 
groot aantal, inclusief de leider Maarten Schenk, 
verdronk. De carnavalsnaam van Nijmegen, Knod-
senburg, herinnert aan deze geschiedenis.

De Schommel
Geplaatst in 2000 in de Marikenstraat achter het 
stadhuis, de Schommel herdenkt het bombarde-

ment van 22 februari 1944. Die dag keerde Ame-
rikaanse bommenwerpers terug van een mislukte 
aanval op Duitsland. Aangezien het niet gelukt was 
het beoogde doel ( de stad Gotha) te bereiken, werd 
Nijmegen vanwege haar treinstation als een gele-
genheidsdoel gekozen. Ca. 800 mensen kwamen 
om het leven en een groot deel van de binnenstad 
werd verwoest. De Schommel staat op een plek 
waar vroeger het speelplein van een door nonnen 
gerunde kleuterschool stond. 24 kinderen en 8 
nonnen kwamen om het leven. De twee kastanjes 
naast het monument overleefde het bombardement 
wel, en zijn nu het enige vooroorlogse dat te vinden 
is in de Marikenstraat.

Cenakelkerk en Heilig Landstichting
Gelegen in het naburige Heilig Landstichting, de 
Cenakelkerk is misschien wel zowel de mooiste als 
meest vergeten kerk van Nijmegen en omstreken. 
De kerk maakt onderdeel uit van de 1911 opgerich-
te Heilig Landstichting (waar het dorp haar naam 
aan ontleent), een project met als doel het Heilige 
Land van Jezus Christus in Nederland na te bouwen 

voor arme katholieken die geen bedevaart naar Pa-
lestina konden betalen. Behalve de kerk kun je ook 
een nagebouwd Golgotha op de nabijgelegen be-
graafplaats vinden; En Arabische en Joodse dorpen, 
plus een Romeinse Straat, in het naburige Museum 
Orientalis. De kerk zelf wordt gecontrasteerd door 
de hagelwitte buitenkant en regenboogkleurige 
fresco’s aan de binnenkant. Geïnspireerd door zo-
wel Byzantijnse als Arabische stijlen is de kerk een 
waarlijk lust voor het oog.
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Welkom op ‘Hoogje’! In de rubriek ‘In het hol van’ neemt het HInT telkens een kijkje in een studenten-
kamer van een GSV’er. Deze keer zijn we langsgegaan bij de kamers van Kees, Max en nog vele andere 
geschiedenisstudenten: het SSHN-complex Hoogeveldt. De grote gebouwen, gelegen naast de campus en 
station Heyendaal, zijn niet te missen op de route van de universiteit naar het centrum. Waarschijnlijk zul 
je er tijdens de intro al een aantal keer langsfietsen! Kees en Max, hier knus afgebeeld op een bankje voor 
het complex, zijn allebei derdejaars studenten Geschiedenis en wonen al enkele jaren in deze befaamde, 
bruisende studentenflats. Kees kwam er, evenals vele Hoogeveldt-bewoners, te wonen als eerstejaars, in 
een gang vol met geschiedenisstudenten. Omdat de auteur van dit stukje zelf niet op Hoogeveldt woont, 
vroeg ik Kees of hij mij een korte beschrijving van het Hoogeveldt-leven kon sturen. Ik kreeg een spraak-
memo terug van wel acht minuten, ingesproken in podcastvorm door Kees samen met geschiedenisstu-
dent en mede-Hoogeveldtbewoner Bram. Op Hoogeveldt hoef je je, met een stuk of tien ganggenoten, 
nooit te vervelen, vertellen ze. Er is altijd wel iemand thuis, die samen wil eten of een feestje wil bouwen. 
‘Hoogeveldt is ook echt een begrip in Nijmegen’, stelt Kees. ‘Het heeft misschien een slechte naam, maar 
het heeft ook een hele mooie kant. Je kunt hier leven zoals je zelf wilt.’  ‘Daarnaast heeft iedere gang een 
eigen identiteit,’ zo stelt Bram. ‘De één heeft een kamer vol planten, de ander vult ‘m met twee grote tv’s. 
Dat maakt Hoogeveldt een unieke plek’. Op Hoogeveldt worden nieuwe bewoners niet gekozen op zoge-
noemde kijkavonden, maar bepaalt studentenhuisvesting wie waar komt. Daardoor krijg je een diverse 
samenstelling aan mensen. ‘Tot slot is alles waar een studentenhart naar verlangt binnen handbereik.’ 
Stelt Kees. ‘Gezellige huisgenoten, een supermarkt en cafetaria (de Sema), en komend jaar kun je er zelfs 

naar de kapper!’
Foto door Kees en Max, tekst door Ellen Theuws

In het hol van... Hoogeveldt


