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EINDELOOS    
TIJDSCHRIFT VAN DE STUDIERICHTING GESCHIEDENIS AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

GESCHIEDENISSTUDENT MAG AAN UVA-
NIET TEVEEL AAN GESCHIEDENIS DOEN 

 
DOOR LODEWIJK SMOOR - De inhoud van de opleiding geschiedenis aan 
de UvA dreigt af te glijden naar een bedenkelijk niveau. Met de in-
voering van de Ba/Ma-structuur heeft de oppervlakkigheid het ge-
wonnen van de liefde voor het vakgebied. In plaats van de interesse 
van studenten te bedienen is namelijk gekozen voor verplichte ver-
breding en een overvloed aan formele regeltjes die de vrijheid van 
de student –eens het trotse handelsmerk van de UvA– aan banden 

Wat blijkt als we de Ba van de UvA te-
gen het licht houden ? De UvA telt 30 
ECTS minor verplicht buiten de oplei-
ding, vervolgens nog 20 ECTS vaardig-
heden en wetenschapsfilosofie en 10 
punten kleine scriptie. Blijft over twee 
jaar om geschiedenis te studeren en het 
ergst geval slechts anderhalf. Het is na-
melijk mogelijk om met slechts 90 ECTS 
aan geschiedenisvakken als Bachelor af 
te studeren. In de praktijk zijn dat na de 
propedeuse nog maar 5 (!) vakken ofte-
wel minder dan een jaar werk.  

Natuurlijk is het zo dat je in de keuze-
ruimte alsnog zelf veel kunt invullen, het 
wordt echter steeds meer als de verant-
woordelijkheid van de student gezien om 
nog iets van je studie te maken. Para-
doxaal genoeg wordt je dat juist als stu-
dent steeds lastiger gemaakt. Even kijken 
of een college bevalt is er niet meer bij 
en na-inschrijving (als je je tenminste 
aan de Onderwijsbalie wilt uitleveren) is 
geen optie meer. 
 
Neoliberaal verantwoordelijkheids-
denken 
Aan de Universiteit waar alles mogelijk 
was zijn regels opeens regels en heeft het 
bestuur opeens de mond vol van neolibe-
raal verantwoordelijkheidsdenken. Stu-
denten moeten op tijd inschrijven, alles 
snel halen en niet te veel zijpaden be-
wandelen.  

D a t z e l f d e  ‘ e i g e n 
verantwoordelijkheidsdenken’ betekent 
ook dat je als student niet meer mag kie-
zen of je een breed of een vakspecifiek 
programma wilt volgen. Door de minor 
verplicht buiten de opleiding en alle spe-
cialisatie in de keuzeruimte stimuleer je 
als opleiding oppervlakkigheid terwijl de 
meeste studenten juist meer verdieping 
willen in plaats van verplichte verbre-
ding. Uit een enquête die vorig jaar door 
de facultaire studentenraad gehouden is 
gehouden bleek dat 71,7 % van de stu-
denten van het onderwijsinstituut tegen 
verdere verbreding was. 

Nu zullen de voorstanders van verbre-
ding hier natuurlijk tegenin brengen dat 
verbreding nu eenmaal hoort bij de Ba/
Ma-structuur en dat door je te verbreden 
je betere kansen hebt op de arbeidsmarkt. 
Bovendien zou meer aanbieden duur 
zijn.  

Dit mag op het eerste gezicht aanneme-
lijk klinken, echt logisch is het niet. Al-
lereerst is verplichte verbreding niet za-
ligmakend op de arbeidsmarkt. Elke af-
gestudeerde zal kunnen beamen dat 
werk- of buitenlandervaring, een stage of 
andere activiteiten naast de studieveel 
belangrijker zijn dan verplichte verbre-
ding. Als UvA-student moet je daarom 
vrij zijn je eigen programma in te rich-
ten. 

 
 

.DE STAAT VAN HET INSTITUUT 
 
Wat is er toch mis met onze mooie oplei-
ding? Studenten blijven jaren hangen en 
docenten stappen op of zuchten mismoe-
dig als hen naar de goede oude tijd wordt 
gevraagd. En dan zijn er de jaarlijkse 
afbraakartikelen in Elsevier. Hoe erg is 
de studie Geschiedenis aan de UvA er 
eigenlijk aan toe? 

EINDELOOS besloot eens wat dieper in 
de materie te duiken. Waarom zijn er 
docenten vertrokken, waarom zijn ande-
ren ontevreden? Is al het commentaar op 
de kwaliteit van het onderwijs aan ons 
instituut wel terecht, zijn de studenten 
zelf niet voor een groot deel debet aan de 
slechte cijfers in Elsevier? 

Ons blad pretendeert niet op al deze 
vragen het antwoord te hebben gevon-
den, maar leerzaam waren de gesprekken 
met docenten, studenten en mederedac-
tieleden in ieder geval wel. Er is veel 
niet in orde op de vijfde etage van onze 
onderwijsbunker, zoveel is wel duidelijk. 

Major/Minor, Ba/Ma, MUB: al die 
hervormingen van onderwijs en bestuur 
hebben een ontwrichtende uitwerking 
gehad op de universiteit in het algemeen 
en op onze opleiding in het bijzonder. 
Voortdurende veranderingen werken 
demotiverend voor zowel studenten als 
docenten. Niemand lijkt meer te weten 
waar we aan toe zijn. 

En bovenal lijkt er van enig gevoel van 
saamhorigheid geen sprake te zijn. De 
huisvesting van het instituut in het P.C. 
Hoofthuis heeft er mede voor gezorgd 
dat van een gezamenlijke ‘geschiedenis-  
identiteit’ geen sprake meer is. En dat 
ondermijnt in toenemende mate de uit-
wisseling tussen docenten en studenten 
en studenten onderling 

Natuurlijk hoort het ook allemaal bij de 
tijd waarin we leven. Zoals el eerder 
gezegd: het antwoord op de gestelde 
vragen is niet eenduidig. Vorm vooral je 
eigen mening. Misschien dat deze EIN-
DELOOS daarbij kan helpen 



Vervolg van vorige pagina 
 

Het argument dat de Ba/Ma inherent 
breed is, is al iets sterker maar is uitein-
delijk ook niet steekhoudend. Allereerst 
is de major-minorstructuur al een vorm 
van verbreding. De major-minorsturtuur 
had als voordeel dat verbreding niet ver-
plicht is omdat de minor binnen de oplei-
ding gevolgd mocht worden. 

Daarnaast wijst een vergelijking met 
geschiedenisopleidingen aan andere uni-
versiteiten uit dat verbreding en verdie-
ping best samen gaan. Een kijkje op de 
websites van Utrecht, Leiden en de VU 
leert dat studenten daar niet alleen meer 
geschiedenisvakken in de Ba hebben, 
maar ook de mogelijkheid al in de Ba 
eigen zwaartepunten te kiezen. Zo is het 
op de VU mogelijk zelf een keuze te 
maken uit de 6 kerngebieden (Nieuwste, 
Nieuwe, Middeleeuwse, Oude, ESG en 
Niet-Westers of Amerikanistiek). 
 
Overtollige docenten 
Aan andere universiteiten is er ook ver-
breding ingebouwd, maar die is veel 
minder verplicht en gaat bovendien niet 
ten koste van het reguliere programma 

Het veelgehoorde argument dat meer 
aanbieden te duur zou zijn gaat niet op. 
Zelfs de kleinste geschiedenisopleiding 
van Nederland (VU) met 30 eerstejaars 
heeft meer te bieden dan de UvA. Bo-
vendien zijn er bij geschiedenis meer 
dan genoeg docenten om meer interes-
sante vakken aan te bieden, alleen mag 
dat niet omdat er officieel te veel docen-
ten zouden zijn voor het huidige aantal 

studenten. Hierdoor worden de capacitei-
ten van overtollige docenten niet ge-
bruikt. Het enige waar geld naartoe gaat 
is de prestigieuze tweejarige onderzoeks-
master waar in de praktijk maar een 
handjevol studenten op af blijkt te ko-
men. Het overgrote deel van de studen-
ten studeert gewoon na 4 jaar af en 
wordt nu gedupeerd omdat alle aandacht 
naar de onderzoeksmaster uitgaat. 

Het gat tussen iemand die nog maar 
vijf geschiedenisvakken op ‘doctoraal- 
niveau’ doet en verder wat vage verbre-
dings-modules en een student met een 
Bachelor uit een andere stad die wel een 
behoorlijk basiskennis heeft is al met al 
wel erg groot geworden. Het betekent in 
de praktijk dat Bachelorstudenten van 
andere universiteiten veel meer vakspe-
cifieke kennis hebben. De opleiding zou 
zich dood moeten schamen dat Amster-
damse geschiedenisstudenten kennis 
onthouden wordt die hun medestudenten 
overal elders in Nederland wel kunnen 
krijgen. Uiteindelijk kom je toch om 
geschiedenis te studeren en niet voor 
allerlei vage verbredingsvakken zoals 
antieke cultuur. 

Dit verschil in kennis komt nu al tot 
uitdrukking in de eisen waaraan je moet 
voldoen als je naar de Master wil. Bij de 
eenjarige MA zijn er helemaal geen ei-
sen.  

Ook met 5 algemene vakken en zonder 
specifieke keuzevakken kun je elk wille-
keurige Ma-traject binnenstromen.  

Ook met de als topmasters gepresen-
teerde tweejarige onderzoeks-master 

geschiedenis is het treurig gesteld. Nog 
geen handjevol studenten meldde zich 
aan. En dit terwijl de ingangseisen niet 
lager hadden kunnen zijn. Zelfs mensen 
die Europese Studies studeren kunnen zo 
instromen en cijfers spelen in de praktijk 
geen rol. 

Aan andere universiteiten daarentegen 
is het gebruikelijk dat je doorgaat op een 
specialisatie die je in je BA hebt geko-
zen. Dit is een logische opzet want hoe 
kun je je in godsnaam specialiseren als je 
maar één of twee keuzevakjes in je toe-
komstige specialisatie hebt gehad ? Het 
kennisniveau zal zo tot ver in de studie 
sterk verschillen. 
 
Minor binnen de opleiding 
Is er nog een uitweg uit deze situatie ? 
De autocratische structuren binnen de 
UvA waar studenten in de opleidings-
commissie en de studentenraad telkens 
stuiten doet het ergste vermoeden. Licht-
puntje is de aanstelling van een nieuwe 
decaan die wellicht inziet dat de door 
geen enkele student gewenste verplichte 
verbreding waarmee de UvA zich lande-
lijk isoleert beter teruggedraaid kan wor-
den. Dit kan bijvoorbeeld door weer toe 
te laten dat studenten de minor binnen de 
opleiding mogen volgen. Daarvoor is 
echter wel nodig dat er serieus overleg 
tussen docenten, studenten en faculteits-
bestuur komt. Vooralsnog ontbreekt 
hiertoe de stimulans omdat belangrijke 
besluiten top-down worden opgelegd. 
 

 VAN DE FACULTAIRE STUDENTEN RAAD 
Het laatste nieuws dat ik in de wandel-
gangen vernam over de FSR was zeer 
schokkend. De FSR zou Babel willen 
opheffen. Ik vond het baanbrekend 
nieuws, ware het niet dat het over mij-
zelf ging en er eigenlijk ook niets van 
waar is. Maar goed, stel nou dat. Een 
‘politiek’ orgaan dat invloed heeft en 
macht uitoefent op de media.  

Diep van binnen was ik blij dat we, 
misschien wel voor het eerst dit jaar, 
absoluut overschat werden. Dergelijke 
dictatoriale aspiraties heb ik dit jaar nog 
niet mogen waarnemen.   
Ik bedacht mij hoe het zou zijn om als 
FSR de media te dwingen positief te 
schrijven over ons ‘weinige doen en ons 
vele laten’ (een ander oud nieuwtje dat 

mij ook bij tijd en wijle ter ore komt).  
Om eerlijk te zijn kan ik me daar weinig 
bij voorstellen.  Eigenlijk is het al moei-
lijk genoeg ervoor te zorgen dat er über-
haupt over je geschreven wordt. Wat dat 
betreft lijden wij niet aan grootheids-
waanzin.  

Een ander nieuwtje dat mij ter ore 
kwam, is dat de rancune van de studen-
tenraad ten aanzien van het bestuur ei-
genlijk gebaseerd is op de frustraties die 
er heersen over het gebrek aan macht en 
inspraak. Gelukkig wordt deze klacht 
serieus genomen. Binnenkort eten alle 
decanen en voorzitters van de studenten-
raden samen een broodje om alle 
‘attitudeproblemen’ eens en voor altijd 
uit de weg te ruimen.  

Enerzijds lijken wij dus onze machtspo-
sitie te willen misbruiken, terwijl er an-
derzijds ontevredenheid heerst over deze 
zogenaamde machtspositie. Zo zie je 
maar weer, niets is zoals het lijkt. Dui-
delijk is dat de nieuwe raadsleden hun 
handen vol zullen hebben aan het laten 
horen van door jullie uitgebrachte stem-
men. Daarom wil ik iedereen die zijn 
stem heeft uitgebracht bedanken voor de 
steun die hij daarmee heeft uitgesproken 
voor de medezeggenschap.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Melissa Truijens 
Voorzitter FSR Gw 



Gewapend met een aantal scherpe en 
doortastende vragen werd onder studen-
ten gezocht naar de oorzaken van alle 
negatieve klanken en wat de studenten 
eigenlijk zelf van vinden van de oplei-
ding Geschiedenis. De uitkomst was 
verassend. 

 
Op de eerste vraag, over de manier   
waarop docenten lesgeven, werd vrij 
positief gereageerd door studenten. 
Wel werd opgemerkt dat bij de do-
centen grote onderlinge verschillen in 
aanpak bestaan. 

Daarnaast blijkt, uit de vraag of 
men tevreden is over de aangeboden 
lesstof, een zekere tevredenheid te 
overheersen. Echter voor de eurocen-
trische visie die de UvA er op na 
houdt bij haar opleiding Geschiedenis 
was geen goed woord over. Ook was 
de vraag naar een grotere variëteit in 
het lesaanbod groot. 

Ook met betrekking tot de diep-
gang was er een zekere ontevreden-
heid. De algemene stemming was dat 
er te weinig van veel is in plaats van 

veel van weinig. 
Over de werkdruk was men het 

over de gehele linie eens dat deze 
zeker niet te hoog is. 

 
Wat bleek uit de enquête was dat men 
over het algemeen helemaal niet zo erg 
ontevreden was en is over de kwaliteit 
van het academisch onderwijs aan de 
UvA. Met name bij de meerderejaars 
bleek het overgrote deel geen moeite of 
problemen te hebben met de manier 
waarop de studie Geschiedenis aangebo-
den wordt. Echter onder de eerstejaars 
studenten bleek meer ontevredenheid te 
zijn. Zou dit te verklaren zijn door het 
grote aantal HBO-P instromers? 

Het is daarom ook niet alleen te wijten 
aan de studie en de UvA zelf dat er zo’n 
negatief beeld is ontstaan maar aan de 
beperkte inzet van veel studenten; uit  
het onderzoek blijkt namelijk dat het 
merendeel van de studenten niet meer 
dan 12 uur per week aan de studie be-
steed en de inzet bij het niet reguliere 
aanbod van activiteiten zeer laag is.  

De studiebegeleidster van mijn werk-
groep in het eerste jaar was wel een leuk 
meisje. Zij was dan ook de reden dat ik 
me -waarschijnlijk tijdens een uitermate 
gare borrel in café Kalkhoven- had laten 
overhalen de woordvoerder van onze 
werkgroep te worden. Een geheel loze 
functie overigens. Pas aan het eind van 
het jaar werd ik geacht te verschijnen bij 
ene meneer Ten Have. Ik weet het nog 
goed: de zon scheen met een pijnlijke 
voorjaarsfelheid in mijn katerige ogen. 
Wat de nacht ervoor gebeurd is kan ik me 
niet meer herinneren, behalve dat we om 
half zes ’s ochtends een nog warm choco-
ladebroodje hadden gekocht bij een bak-
ker die toevallig het luik naar de bakkerij 
open had staan.  

In het kantoor van onze onderwijsdirec-
teur trof ik nog enkele woordvoerders. Ik 
zakte neer in een stoel, mijn kegel moet 
op flinke afstand te ruiken zijn geweest. 
‘Waarom halen maar zo weinig studenten 
Geschiedenis de Propedeuse in één 
jaar?’, wilde Ten Have weten. Een frisge-
wassen mannetje, type übernerd begon, 
gezeten op het puntje van zijn stoel, een 
verhaal te vertellen waar ik geen touw 
aan vast kon knopen. Na vijf minuten had 
mijn getormenteerde brein genoeg van 
zijn gezever. Met een mep op de leuning 
van mijn stoel onderbrak ik hem. In de 
dertig seconden die daarop volgden heb 
ik een tirade gehouden tegen de vrijblij-
vendheid van het punten halen, hoe de 
duimschroeven moesten worden aange-
draaid, de zwakken van de sterken ge-
scheiden konden worden. Ik raakte zo op 
dreef dat ik vergat dat ik zelf nog niet 
eens de helft van de punten binnen had.  

Met een zeer hoofd, maar een tevreden 
gevoel stond ik even later weer in de 
Spuistraat. Het was pas anderhalf jaar 
later (nadat me de toegang tot een college 
werd geweigerd) dat ik me realiseerde 
wat ik mezelf die ochtend heb aangedaan. 
De duimschroeven zijn aangedraaid, pun-
ten moeten er gehaald worden!  

Sinds ik weet welke ellende er door 
mijn toedoen over onze opleiding is uit-
gestort, is mijn leven niet meer hetzelfde. 
Een constant aanwezig, knagend schuld-
gevoel maakt mij het studeren onmoge-
lijk. In mijn angstdromen verschijnt de 
studiebegeleidster regelmatig. Ze kijkt 
me aan met haar mooie bruine ogen om 
daarna in satanisch gelach uit te barsten. 
Oh, Marijn, waar ben je als ik je nodig 
heb?! 

DE WERELD VAN ERRIK STUDENTEN ONTMASKERD 
DOOR ANNEMARIE BOS EN EMIL TUYTEL - Het is slecht gesteld met de kwali-
teit van het onderwijs, Er is te weinig diepgang in de stof en do-
centen zouden niet inspirerend genoeg zijn. Vandaag de dag zijn 
dit geen vreemde termen meer in het academisch onderwijs. Als 
men haar nieuwsgierig oor zo hier en daar te luisteren legt ont-
staat de indruk dat de UvA hard aan verandering toe is. Toch is 
het moeilijk om er in deze tijden achter te komen wat nu precies 
de problemen zijn, waar de studenten mee zitten, wat er fout gaat 
en  wat er volgens hen veranderd moet worden. Dus besloot EINDE-
LOOS een enquête over het onderwijs van de opleiding Geschiede-
nis aan de UvA te houden. 



In 1988 begon Marion bij de UvA. ‘Dat 
gebeurde bij toeval. Ik kwam op een 
feest Kees Verkerk tegen die zijn nood 
klaagde over de enorme studentenaan-
tallen die zich elk jaar voor geschiedenis 
aanmeldden. Dat waren er zo ongeveer 
300 en die moesten allemaal onderwijs 
krijgen. Het was toen nog zo dat de vier 
vakgroepen elk een gelijk aandeel van 
het onderwijs in de propedeuse voor hun 
rekening namen. Voor een niet zo grote 
vakgroep als de onze was dat een zware 
belasting. Ik werkte op dat moment in 
Den Haag bij een lerarenopleiding waar 
ik Middeleeuwse Geschiedenis en kerk-
geschiedenis gaf en voelde er wel wat 
voor om over te stappen naar Amster-
dam. Ik had er gestudeerd, had bij het 
gros van mijn latere collega’s nog colle-
ge gelopen en was wel toe aan een ver-
andering. Toen mij dus gevraagd werd 
of ik wilde komen, zei ik ja. 

 
Eigen winkeltje 

Het verschil met Den Haag was 
enorm. Ik kreeg veel groepen, grote 
groepen, drukke groepen en aan het eind 
van de dag ging ik min of meer gesloopt 
naar huis. Onze vakgroep bestond uit 
parttimers en fulltimers en een stuk of 
vier aio’s. In totaal toch wel zo’n man of 
twaalf. Ik vond de sfeer goed, het werk 
spannend, de studenten leuk. Kortom ik 
had geen moment spijt van mijn over-
stap. In de loop der jaren kreeg ik er 
steeds meer verantwoordelijkheden en 
organisatorische taken bij. Ik had als het 
ware mijn eigen winkeltje: als ik er maar 
voor zorgde dat alles liep, was iedereen 
tevreden en bereid colleges te geven, 
tentamens na te kijken etc. Tien jaar 
lang had ik naar mijn idee de perfecte 
baan en toen kwam de MUB 
(Modernisering Universitair Bestuur)’. 

 
De MUB werd in 1998 op alle universi-
teiten in Nederland doorgevoerd. Doel 
was het bestuur te professionaliseren en 
zo de kwaliteit van het wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs te verbeteren. In 
de praktijk hield de MUB echter in dat 

medebestuur door studenten en docenten 
in het universiteitsbestuur werd vervan-
gen door medezeggenschap. Er ontstond 
aan de universiteiten een hiërarchisch 
bestuursmodel dat sterk doet denken aan 
de manier waarop veel bedrijven geleid 
worden.  

 
Van horizontaal naar verticaal 
De meeste universiteitsbestuurders wa-
ren erg tevreden met de MUB, voor de 
studenten en docenten lag dat heel an-
ders. Van Bussel:’Wat de MUB precies 
inhield zou ik niet kunnen zeggen. Wat 
ìk ervan merkte was dat ik van een hori-
zontale structuur in een verticale terecht 
kwam. In de horizontale structuur was er 
overleg tussen de verschillende vakgroe-
pen, er was overleg met de studenten 
(georganiseerd in het Advies Orgaan 
Propedeuse waarin elke werkgroep één 
vertegenwoordiger had) en op die ma-
nier kwam het programma tot stand. 
Van de Faculteit merkten we weinig. Er 
waren waarschijnlijk wel wat regels 
waaraan we ons moesten houden, maar 
erg knellend waren die in ieder geval 
niet.  

Met de invoering van de MUB was het 
met die vrijheid gedaan. Er kwam een 
hiërarchische bureaucratische structuur 
met onderwijsdirecteuren, afdelings-
hoofden, coördinatoren etc.  Voor de 
Faculteit dat handig. Er kon nu snel on-
derhandeld worden met directeuren en 
afdelingshoofden en die zorgden vervol-
gens  voor de rest. Mensen die altijd op 
voet van gelijkheid met elkaar waren 
omgegaan, kwamen nu in een gezags-
structuur terecht waarin de een wat over 
de ander te zeggen had. Er is weinig 
fantasie voor nodig om je voor te stellen 
wat dit voor de werksfeer betekende.  

Voor mij was de meest wezenlijke 
verandering dat ik mijn zelfstandigheid 
kwijtraakte. Ik plaats van een kleine 
zelfstandige die zijn eigen zaakjes re-
gelt, werd ik een werknemer die zich 
moet schikken naar de grillen van de 
baas. 

Lees verder op de volgende pagina 

HET ONGERIEF VAN MARION VAN BUSSEL 
DOOR ERRIK BUURSINK - Aan het einde van het collegejaar 2001-2002 
stopte docente Middeleeuwse Geschiedenis Marion van Bussel, na 
veertien jaar aan de universiteit te hebben gewerkt, met lesgeven. 
Haar vertrek wekte verbazing en riep veel vragen op. Waarom 
vertrekt een betrokken en enthousiaste docente die zelfs nog figu-
reerde in de reclamecampagne van de UvA?  

Gisteren moest ik sinds een jaar weer een 
bezoekje brengen aan de tandarts. Aange-
zien hij me een jaar niet meer gezien had 
vroeg hij me wat ik ook alweer studeerde. 
Toen mijn antwoord geschiedenis bleek te 
zijn, kreeg ik onmiddellijk de wedervraag 
wat ik daar in godsnaam mee wou gaan 
doen later.  

Als ik een stuiver kreeg voor de keren 
dat mij die vraag werd gesteld was ik nu 
Bill Gates al voorbijgestreefd in kapitaal. 
Om toch niet al te onbeleefd over te ko-
men beantwoorde ik zijn vraag door te 
zeggen dat ik geen idee had wat ik er later 
mee wou gaan doen, maar dat ik, in het 
geval vakkenvuller niet zou lukken, altijd 
nog orthodontist kon worden. Dat vond hij 
niet leuk. De volgende minuten kreeg ik 
precies te horen welke zware opleiding hij 
had moeten volgen om in die meurende 
kinderbekjes te poeren.  

Maar goed, dit was dus een illustratie 
van wat ik en mijn mede- geestesweten-
schappen studenten te verduren krijgen in 
deze wereld van multinationals. Is het nog 
mogelijk om iets te studeren omdat je het 
gewoon leuk vindt? Is het nog mogelijk 
om iets te studeren omdat je denkt dat het 
je algemene ontwikkeling aanzienlijk 
méér ten goede komt dan een economi-
sche studie?  Ik hoorde laatst een prope-
deuse student zeggen: wacht maar tot ik 
afgestudeerd econoom ben en ik rond-
scheur in mijn sportwagen cabriolet. Ja 
jongetje, wacht jij maar. Als jij net een 
kutstudie achter de rug hebt en je de hele 
dag achter een computer zit in een kloten-
kantoor en ’s avonds weer verplicht met je 
zakenrelaties naar dure seksclubs moet, zit 
ik lekker een boek over Napoleon te le-
zen! Hmmm.... seksclubs....nu ik er zo 
over nadenk doe ik misschien toch iets 
verkeerd.  
 

GERBEN SPREEKT 



Vervolg van de vorige pagina 
 

Inspraak werd, als een hinderlijk over-
blijfsel van de jaren zestig, afgeschaft’ 
 
Alles van hogerhand 
Onder studenten en docenten waren veel 
klachten over de MUB. De door de toen-
malige minister van onderwijs, Ritzen, 
beloofde evaluatie bleef echter uit. Het 
werd duidelijk dat de beloofde medezeg-
genschap in de praktijk nauwelijks in-
vloed had op de beslissingen van de uni-
versiteitsbesturen. Maatregelen werden 
in toenemende mate van bovenaf opge-
legd, zonder eerst draagvlak te creëren 
bij medewerkers en studenten.  

 
‘In de afgelopen vier jaar ben ik gaan 
beseffen hoe goed ik gedijde in die oude 
structuur, hoe prettig het was om je on-

derwijs naar eigen inzicht te regelen en 
nee te kunnen zeggen als je het met iets 
niet eens was. En hoe vervelend het is 
om dingen te moeten doen waar je eigen-
lijk niet achter staat, maar die nu een-
maal van hogerhand zijn vastgesteld.  

Ik moet eerlijk zeggen dat de MUB 
voor het onderwijs in de propedeuse niet 
slecht is geweest. De verschillende on-
derdelen sluiten beter op elkaar aan dan 
vroeger  en er is meer nagedacht over de 
doelstellingen. Hoe het nu met de BaMa 
is geworden weet ik niet.  
 
Opgelucht 
Nu ik weg ben, volg ik de ontwikkelin-
gen in het onderwijs nog steeds, maar 
vanaf de zijlijn. Vaak leg ik opgelucht de 
krant neer. Gelukkig, daar hoef ik niet 
meer aan mee te doen. Die brede bache-
lors waarin je niet meer met je ‘eigen’ 

studenten werkt, maar met heterogene, 
soms anonieme groepen. Modules waar-
in je voor een stukje participeert, maar 
niet meer de volle verantwoordelijkheid 
draagt. Maar misschien zie ik het wel 
teveel vanuit een docentenperspectief’. 

 
Feit blijft dat de reorganisatie van het 
universiteitsbestuur in veel gevallen he-
lemaal niet de beloofde verbetering van 
onderwijs en onderzoek heeft gebracht. 
Capabele mensen voelen zich niet meer 
thuis aan de universiteit. Marion van 
Bussel hoéfde niet te blijven werken als 
docent en vertrok. De vraag dringt zich 
op hoeveel docenten er nog meer met 
tegenzin aan onze opleiding doceren. 

Studenten die enkele jaren geleden be-
gonnen zijn met een studie aan een uni-
versiteit kunnen na de afronding van hun 
academische opleiding aanspraak maken 
op een dubbele titel. Naast de traditione-
le drs. titel mogen zij zich nu ook Master 
noemen. Zolang dit nog het geval is 
vindt ten Have het te vroeg om een defi-
nitief waardeoordeel te vellen over de 
introductie van de naar Angelsaksisch 
voorbeeld gemodelleerde Ba/Ma struc-
tuur binnen de UvA. ‘Stel deze vraag 
nog maar eens over een paar jaar’. Ten 
Have laat zich, met gepaste bescheiden-
heid, positief uit over de transitie van de 
‘oude’ naar de ‘nieuwe’ structuur en 
voegt daar gelijk aan toe dat er ook fou-
ten zijn gemaakt. ‘Vooral rondom de 
inschrijving voor vakken bij het Bunge-
huis is veel mis gegaan. Dat had niet 
zozeer te maken met de nieuwe struc-
tuur, maar meer met de organisatie en 
implementatie van nieuwe procedures’.  
 

Meerwaarde 
De Ba/Ma kent vele criticasters. Ten 
Have: ‘Niemand zit op veranderingen te 
wachten. Zowel student als docent’. De 
tegengeluiden, die natuurlijk ook door de 
gangen van het P.C. Hoofthuis galmen, 
zullen aan kracht inboeten op het mo-
ment dat studenten de meerwaarde van 
het Angelsaksische model in de praktijk 
zullen ervaren, meent ten Have. Deze 
meerwaarde moet vooral in de internati-
onale context gezocht worden. Ten eer-
ste noemt ten Have de uitbreiding van 
mogelijkheden voor universiteiten, stu-
denten en docenten om de onderlinge 
uitwisseling van kennis en middelen 
wereldwijd te intensiveren. Ten Have 
spreekt ook van ‘internationale 
transparantie’ binnen universiteiten en 
arbeidsmarkten. Door te streven naar 
gelijkschakeling van de curricula, toet-
singscriteria en titulatuur zal de positie 
van de werkzoekende academicus die 
ook buiten de landsgrenzen solliciteert, 

worden versterkt. Werkgevers kunnen zo 
sneller bepalen wat voor vlees zij in de 
kuip hebben bij het selecteren van nieuw 
personeel.  

 
Hindernissen 
Echt enthousiast wordt ten Have pas als 
de Ma-fase ten sprake komt. Grote ver-
wachtingen heeft hij van de 
‘gemotiveerde Ma student’. Deze student 
zal in de Ma-fase, mede door de meer 
multidisciplinaire benadering, meer dan 
tevoren de mogelijkheid worden gebo-
den zich te verdiepen in zijn specifieke 
specialisme. 

 
Op de vraag welke hindernissen hij 

het afgelopen jaar heeft moeten nemen 
antwoordde hij,  met een cynische glim-
lach rond zijn mond, als volgt: ‘Alles 
wat verkeerd gaat komt op mijn bord 
terecht en alles wat goed is gegaan heb-
ben anderen gedaan’. 

‘WAT GOED IS GEGAAN HEBBEN ANDEREN GEDAAN’ 
Een kort gesprek met de directeur van het onderwijsonstituut Geschiedenis en 

Regiostudies 
DOOR EDWARD LIDDIARD – Het is nu bijna vier jaar geleden dat in Bologna de onderwijsministers van Euro-
pa hun handtekening zetten onder een verklaring die de invoering van de Bachelor/Master (Ba/Ma) 
structuur aan onze faculteit het afgelopen jaar mogelijk heeft gemaakt. Studenten geschiedenis aan de 
UvA behoren tot de eerste studenten in Nederland die kennis hebben gemaakt met het Angelsaksische 
model. Navraag onder studenten leert dat de reacties op de invoering van de Ba/Ma structuur zeer 
gemengd zijn. Maar hoe beoordelen zij die verantwoordelijk zijn voor deze vernieuwing het afgelopen 
jaar? EINDELOOS vroeg het aan dr. Wichert ten Have, directeur van het onderwijsinstituut Geschiede-
nis,  Archeologie en Regiostudies. 



 OUR MAN IN HONG KONG 

DOOR MELCHIOR BUSSINK - Ik lees op de 
UvA website dat het College van Be-
stuur aandringt ‘voor zover dat nodig is 
voorzorgsmaatregelen te nemen en 
eventueel reeds uitgezonden medewer-
kers en studenten die zich in die gebie-
den bevinden terug te roepen’.  
Bij deze ben ik dus uitgeroepen tot risi-
co-student. Randgroepjongere. Tuig van 
de richel. Minority in de volksmond. 
Eindelijk ben ik een echte minderheid, 
behorend tot de periferie van de studen-
tenwereld! Misschien dat ik nog wat 
extra subsidies kan loskweken, want als 
minderheid schijn je goed rond te kun-
nen komen. Ik zal het College wat foto’s 
toesturen van mijzelf in traditionele 
mondkapjesklederdracht. Girorekening 
6816969, ten name van Melchior 
‘Minderheid’ Bussink. Dank. 
Bij het woord ‘voorzorgsmaatregelen’ 
gaat mijn SARS-hartje stiekem een 
beetje sneller kloppen. Betekent dit dat 
ik op Schiphol wordt verwelkomt door 
‘n Caroline Tensen, bijgestaan door een 
dieptreurig dweilorkest en een paar 
klappende en vlagwapperende debiele 
rent-a-friends? Of moet ik rekening hou-

den met enorme graafmachines, zojuist 
ontsmet van de overblijfselen van var-
kens en vogels, bediend door mannen in 
witte pakken. Ik weet het niet. Ik hoop 
een beetje op beide. Zolang ik het Hart 
van Nederland maar haal vind ik alles 
best. 
Toch geef ik de UvA geen ongelijk. Ze 
móeten wel voorzichtig zijn. Sinds de 
oorlog niet meer interessant is beheerst 
SARS alle voorpagina’s. (Zelfs kwali-
teitsblad Privé is diepbezorgd om 
Jamai’s kinkhoestje) En dit is misschien 
wel dé manier om de aandacht van de 
Ba/Ma structuur af te leiden. Zou het 
soms één grote media-stunt zijn? Sluit 
ramen en deuren! Doet den radio aan! 
En luistert naar de zalvende woorden 
van Vader Balkenende. “Gaat u allen 
maar rustig slapen...”  
Mijn universiteit in Hongkong heeft hele 
andere zorgen. Hoe houden we de boel 
draaiende, terwijl SARS de universitaire 
keel met de dag dichter knijpt. Van de 
zesenvijftig internationale studenten zijn 
er inmiddels al achtenveertig naar huis. 
De redenen schommelen zo’n beetje 
tussen overbezorgde ouders, paranoïde 

home-universities, lege portemonnees en 
mondkapjes-fobieën. Gelukkig heb ik 
van dit alles geen last. Sterker nog, mijn 
college Mandarin for Beginners is nu 
een privé-les geworden.  
De over/achterblijvers (heroïsch The 
One’s genoemd) worden nu één voor 
één geconfronteerd met klein menselijk-
studentikoos-leed. Zo ook ik. Eén van 
mijn docenten heeft mij gister het klas-
lokaal geweigerd. Ik als minderheid 
begon meteen te sputteren over Funda-
mentele Rechten van de Mensch, de 
vluchtelingenstatus van de beschermde 
Xi’andiao panda en over het onrecht van 
de verloren halve finale EK2000 tegen 
Italië, maar totaal ongevoelig voor dit 
betoog eiste hij dat ik, Mister Minority, 
net terug van mijn vakantie in China, 
mij liet testen op SARS bij de dokter.  
Jaweljawel, dezelfde lieftallige dokter 
die ook mijn knie heeft gehealt. Dit keer 
geen sim-sa-la-bim maar een gewone 
oerdegelijke thermometer onder de tong. 
Plop! 37.2°. Kerngezond. Niet dat het 
iets uitmaakte voor de docent want bij 
nadere inspectie van mijn huiswerk liet 
hij mij alsnog niet naar binnen… 

Het gezegde: het gras van de buren is 
altijd groener, behoort niet voor niets tot 
het standaard vocabulaire van de gemid-
delde Nederlander. Ook de student leeft 
in de permanente veronderstelling dat 
zijn opleiding zich aan andere universi-
teiten op een hoger niveau bevindt. Of 
deze gedachte nu het gevolg is van mali-
cieuze roddels of vertrouwde informatie 
uit de eerste hand maakt niet uit, het 
blijft zo dat het reeds bestaande vermoe-
dens slechts bevestigd worden.  
 Wat zijn nu eigenlijk de meest ge-
hoorde klachten van geschiedenisstuden-
ten aan de Universiteit van Amsterdam. 
Een kleine inventarisatie levert het vol-

gende lijstje op: 1) het niveau van de 
propedeuse is te laag en doet te schools 
aan. Het betreft hier een chronologische 
inleiding tot de Europese geschiedenis, 
wat al snel zorgt voor middelbareschool-
flashbacks. 2) Het aanbod van vakken 
voor doctoraal studenten is te beperkt en 
richt zich teveel op, jawel, Europese 
geschiedenis. 3) De bereikbaarheid van 
docenten is belabberd; het fenomeen e-
mail schijnt aan bepaalde generaties 
compleet voorbij te gaan of in ieder ge-
val grote problemen op te leveren. 4) De 
hoeveelheid lesstof wordt óf te licht be-
vonden voor het aantal punten dat ervoor 
wordt toegekend, óf te zwaar en ten slot-

te 5) de loopbaanbegeleiding ontbreekt; 
welke loopbaanbegeleiding? 
 
Meetlat 
EINDELOOS zou EINDELOOS niet zijn 
wanneer we deze klachten zonder meer 
onderschrijven of afwijzen. Daarom 
heeft de redactie besloten een vergelij-
kend warenonderzoek te doen; volledig 
in de geest van de Consumentenbond, of, 
zo u wilt, de Elsevier. Het zou voor de 
hand liggen om de geschiedenisoplei-
ding aan de UvA te vergelijken met die 
aan de Universiteit Leiden, maar god 
weet dat dit de verhoudingen niet veel 
goed zou doen. Om die reden heeft de 

RUG EN UVA: EEN VERGELIJKEND WARENONDERZOEK 
DOOR GERBEN SEGBOER - Onder studenten hoor je altijd een hoop geweeklaag over het niveau van hun stu-
die aan de universiteit waar zij studeren. Ieder jaar worden die klachten al dan niet bevestigd door 
een ‘gerenommeerd’ onderzoek van het weekblad Elsevier. Waarom alpha-studenten nog de moeite 
nemen om dit korpsbal-vehikel überhaupt te raadplegen is natuurlijk vraag 1, maar feit blijft dat er 
gelet wordt op de uitkomsten van dit onderzoek. Zij die al het vermoeden hadden dat de desbetreffen-
de opleiding aan universiteit A veel te wensen overliet worden daarin bevestigd en studenten die ei-
genlijk wel tevreden waren, worden dat nog meer bij de ontdekking dat hun universiteit met een be-
droevende 5,8 desondanks de hoogste score heeft. 



redactie in al haar wijsheid besloten om 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) als 
meetlat te nemen.  

Hiervoor hebben we een student 
aan deze universiteit bereidt gevon-
den om een impressie te geven van 
haar opleiding en deze te beoordelen 
op vorm en inhoud.  
  
Bureaucratische terminologie 
Opvallend is het feit dat vaktechnisch 
de opleidingen aan beide universitei-
ten weinig van elkaar verschillen. 
Ook aan de RUG werkt men met een 
inleidende propedeuse waar de ge-
schiedenis chronologisch en in vogel-
vlucht wordt doorlopen. De reden 
voor deze aanpak laat zich raden: een 
basiskennis van de loop der gebeurte-
nissen is onmisbaar voor het doorlo-
pen van de rest van de studie. Gezien 
het feit dat deze algemene ontwikke-
ling niet opgedaan wordt in het mid-
delbaar onderwijs (alhoewel de com-
missie De Rooy dit graag zou zien 
veranderen), is het noodzakelijk om 
de beginnende historici enige kennis 
van zaken bij te brengen. Leuk of 
niet, het blijft een onmisbaar deel van 
de opleiding.  

Bij het ingaan van de doctoraalfase 
kiest de student zowel aan de RUG 
als aan de UvA voor een bepaalde 
afstudeerrichting. Op de UvA betreft het 
hier slechts een bepaald tijdvak, maar op 
de RUG is er ook de mogelijkheid om een 
ander werelddeel te kiezen. De vakken 
zijn op de UvA onderverdeeld in keuze-
vakken, verdiepingsvakken en verbre-
dingsmodules. Deze bureaucratische ter-
minologie maakt het er voor de student 
niet makkelijker op. Terecht zijn er stu-
denten die op een gegeven moment door 
de bomen het bos niet meer zien en zich 
gestresst terugtrekken op hun kamer met 
een fles wodka en een aanmeldingsformu-

lier voor het leger. Een schrale troost voor 
deze omvangrijke groep is dat het bij de 
RUG op eenzelfde manier werkt. Onder-

verdeling van vakken in sub-vakken, sub-
sub-vakken etc. blijkt een snel om zich 
heen grijpend virus. De schuldigen? Be-
leidsmakers, de eeuwige vijand van de 
toch al chaotisch ingestelde student. 

Het vergelijken en beoordelen van de 
collegestof is een risicovol gebeuren. De 
schrijver dezes gaat hierbij uit van zijn 
eigen ervaringen met het volgen van col-
leges aan de UvA, wat logischerwijs de 
opinies van talloze andere studenten uit-
sluit en dus een gekleurd beeld oplevert. 
In haar verslag van een gemiddeld college 

aan de RUG werd het niettemin duidelijk 
dat de hoeveelheid collegestof, alsmede 
de toepassing ervan, erg verschilt met de 

ervaringen die ik heb opgedaan aan de 
UvA. Niet alleen is de hoeveelheid lite-
ratuur een veelvoud van de Amsterdam-
se praktijk, maar ook de tijd waarin het 
bestudeerd dient te worden is korter. 
Daar komt nog bij dat van alle literatuur 
een essay geschreven moet worden, iets 
wat aan de UvA slechts bij uitzondering 
voorkomt. De werkdruk aan de RUG 
lijkt dan ook aanzienlijk hoger te liggen. 
Zeker wanneer je als Groningse student 
besluit om naast je geschiedenisstudie 
ook nog voor de richting journalistiek te 
kiezen. Ook dit is een verschil met de 
UvA, alwaar de studenten geen gelegen-
heid wordt geboden om zich te speciali-
seren in de journalistiek. Dit is vreemd te 
noemen, aangezien de meeste studenten 
een carrière in deze richting ambiëren.  
  
Weinig verschil? 
Dit alles overziende kan men conclude-
ren dat weliswaar het karakter van de 
geschiedenisstudie aan de beide universi-
teiten weinig verschilt, maar dat er wel 
een andere invulling aan wordt gegeven. 
Afhankelijk van de voorhanden zijnde 
docenten is het mogelijk om bijvoor-
beeld andere studierichtingen aan te bie-
den dan Middeleeuwse Geschiedenis, 

Nieuwe Geschiedenis en Nieuwste Ge-
schiedenis. Het ligt aan de interessesfeer 
van de student in kwestie voor welke uni-
versiteit hij uiteindelijk zal kiezen. Waar 
de keuze ook op valt, het gewicht van de 
studie zal aan het einde van de route wei-
nig uit maken voor een verdere loopbaan. 
Immers, het meest belangwekkende deel 
van de studie is de scriptie en die wordt 
aan alle universiteiten ongeveer gelijkelijk 
beoordeeld op originaliteit en kwaliteit. 

Met dank aan Lauryan Bakker 

 VAN HET KLEIOBESTUUR 
Het semestersysteem heeft er voor ge-
zorgd dat nu, medio mei, het zomerreces 
voor de studenten al weer in zicht is. 
Uiteraard moet er in juni nog heel wat 
bloed, zweet en tranen aan te pas komen 
om het jaar tot een goed einde te bren-
gen. En Kleio zou Kleio niet zijn als zij 
in deze zware tijden niet verschillende 
vormen van escapisme zou bieden om 
enigszins  aan de zorgen rond de tenta-

menperiode te ontkomen. 24 mei ver-
trekt een groep op studiereis naar Po-
len, alwaar zij in samenwerking met de 
Krakause evenknie van Kleio de stad en 
haar omgeving gaat leren kennen. Daar-
naast is er een eindfeest in de Akhna-
ton gepland. Dit zal plaatsvinden op 
woensdag 11 juni.  

Het nieuwe studiejaar zal grote veran-
deringen met zich mee brengen. Na een 

tijd in conclaaf te zijn geweest met het 
Kunsthistorisch Instituut en haar studen-
ten is er besloten dat Kleio van het jaar 
2003-2004 ook de studievereniging 
voor Kunstgeschiedenis zal worden. 
Dit betekent dat er meer en diversere 
activiteiten zullen worden georgani-
seerd. 

Kleio wenst alle studenten veel suc-
ces toe met de tentamens! 



FILOSOFEREN OVER DE OPLEIDING 
Bert Demyttenaere over macdonaldisering en passie 

Demyttenaere studeerde filosofie, ge-
schiedenis en theologie aan de universi-
teit van Gent. Hij zag filosofie als zijn 
hoofdvak en dit doceerde hij aanvanke-
lijk aan de kunstacademie. Een telefoon-
tje van een professor heeft er echter voor 
gezorgd dat hij uiteindelijk in Amster-
dam is beland. De afdeling Middeleeuw-
se geschiedenis van de UvA was op zoek 
naar een persoon met een theoretische 
inslag om zich bezig te houden met men-
taliteitsgeschiedenis. 
 
Interdisciplinariteit 
In eerste instantie twijfelde Demyttenae-
re: hij beleefde erg veel plezier aan het 
doceren van filosofie in Gent. Toch be-
sloot hij om de filosofie te verruilen voor 
de wetenschap, in de overtuiging dat 
geschiedenis moet worden doorgegeven 
aan volgende generaties. Hij had het idee 
dat de geschiedenisstudent in eerste in-
stantie  technische vaardigheden als pa-
leografie en relevante talenkennis moest 
worden bijgebracht, die noodzakelijk 
zijn voor een goede verwerking van het 
historisch bronnenmateriaal. Verder 
vond hij het belangrijk dat er sprake zou 
zijn van een algemene visie, een theore-
tische bezinning op geschiedenis. Deze 
opvatting bracht onvermijdelijk interdis-
ciplinariteit met zich mee, een benade-
ring die in Amsterdam niet gebruikelijk 
was. De ideeën van Demyttenaere pasten 
dus niet direct in het systeem; hij kreeg 
echter wel de ruimte om ze uit te voeren. 

Het universitaire systeem was tot en 
met de jaren tachtig veel democratischer 
dan nu. Er is sprake van een overgang 
van een rationele overlegcultuur naar een 
irrationele hiërarchie. Tegenwoordig 
doen mensen maar gewoon wat, ze ne-
men niet meer de moeite om zaken uit te 
leggen, "het is gewoon zo" en dat moet 
voor lief worden aangenomen. Voorheen 
werd er meer nagedacht over wat je 
deed, werd er gekeken naar de relatie 
tussen het doel en de middelen. Op basis 
daarvan werden beslissingen genomen. 

Demyttenaere: ‘iemand wist mij wel te 
vertellen hoe er vroeger werkcolleges 
werden gegeven. Ik zei dat dat niet klop-
te omdat ik zelf les heb gegeven, maar 
diegene meende het beter te weten, om-
dat hij zijn informatie van hogerhand 
had gekregen’. 

De veranderingen sinds de jaren ne-
gentig zijn volgens Demyttenaere de 
universiteit niet ten goede gekomen. 
Door de verdwenen democratische struc-
tuur, waarbij zowel docenten als studen-
ten hun mening of visie konden laten 
blijken, lijkt de loyaliteit die beide groe-
pen aan de universiteit toonden sterk 
afgenomen te zijn. ‘Als dit een slecht 
lopende fabriek was, waren een hoop 
mensen wellicht allang vertrokken. Ik 
ook. Maar het is geen fabriek, het is een 
universiteit en dat zorgt ervoor dat men-
sen hier toch blijven’, zegt Demyttenae-
re. ‘Ik heb nog nooit zoveel met regeltjes 
te maken gehad als hier de laatste jaren. 
Maar in wezen draait een universiteit 
toch om de loyaliteit en de wil van do-
centen en studenten.’ 

 
Macdonalisering 
De veranderingen in de structuur van het 
onderwijs hebben er ook voor gezorgd 
dat de kwantificeerbaarheid veel belang-
rijker is geworden. Alleen het telbare 
lijkt nog een rol te spelen en dat zorgt 
voor een depersonalisering op de univer-
siteit. In deze trend telt de creativiteit 
van een persoon niet meer mee en lijken 
werknemers  telbare, vervangbare eenhe-
den. Er is een tendens van uniformise-
ring, waarbij de stof  op efficiënte wijze, 
in hapklare brokken kan worden ingeno-
men. Demyttenaere spreekt in dit ver-
band over de Macdonaldisering van het 
onderwijssysteem: Elke hamburger lijkt 
op elkaar, je kan er alles bestellen, maar 
het maakt niet uit of je met het toetje 
begint. Kortom, een duidelijke samen-
hang lijkt te ontbreken. 

De veranderingen die nu worden door-
gevoerd met de betrekking tot de BA/

MA structuur kunnen misschien iets van 
deze samenhang aanbrengen, al is het 
volgens Demyttenaere nog te vroeg om 
hierover iets te zeggen.  
Het feit dat ook deze hervormingen van 
bovenaf worden opgelegd, is in ieder 
geval weinig bemoedigend.   Na enige 
overpeinzingen vraagt hij zich af, of het 
wel wenselijk is om beginnende studen-
ten in de eerste jaren erg breed op te 
leiden en hen pas daarna te laten specia-
liseren. ‘Is het niet zo dat als iemand 
bijvoorbeeld een tekst uit de twaalfde 
eeuw heel goed bestudeert, hij daarna 
beter in staat is om verdere teksten  te 
begrijpen?’ Volgens Demyttenaere is er 
een duidelijk spanningsveld tussen alge-
mene en specialistische kennis. 

 
Waarheidvinding 
Demyttenaere ziet de verminderde na-
druk op technische vaardigheden als 
talenkennis en paleografie binnen de 
geschiedenisopleidingen als een teken 
dat het directe contact met de bronnen 
minder belangrijk wordt geacht. Hij 
vraagt zich af of het in dat geval niet 
beter is om de universiteiten om  te vor-
men tot HBO’s, waarin de geschiedenis 
kan worden bestudeerd zonder weten-
schappelijke pretenties. Tegelijkertijd 
zou dan expliciet geld moeten worden  
vrijgemaakt voor instanties die wel de 
bedoeling hebben om wetenschap te 
bedrijven.  

Over hoe het in de toekomst met de 
universiteit zal gaan, durft Demyttenaere 
geen voorspellingen te doen: ‘historici 
zijn slechte voorspellers’. Maar hij heeft 
er vertrouwen in dat er altijd mensen 
zullen blijven die een passie hebben voor 
het zoeken naar de waarheid. 

DOOR IVO KLAMER EN LEONTIEN WATZEMA -  ‘Ik heb steeds sterker het gevoel dat ik een deurmat ben, maar wel 
een denkende deurmat.’ Bert Demyttenaere windt er geen doekjes om: hij heeft de indruk dat er de 
laatste jaren steeds minder naar docenten wordt geluisterd. Hiërarchie lijkt een steeds duidelijker 
stempel te drukken op de universiteit 



De voorziening dat studenten bij een 
OWI-GARS-student hun ongenoegens 
kunnen uiten is een pilotproject dat pas 
geleden is opgestart. Er zijn echter wat 
startproblemen; zo weten veel mensen 
niet hoe ze met haar in contact kunnen 
komen en op die manier krijgt zij als 
OWI-GARS-student nauwelijks klach-
ten binnen. Het feit dat ze als OWI-
GARS-student nauwelijks klachten zijn, 
neemt niet weg dat er zeker klachten 
bestaan. De klachten die hieronder op-
getekend zijn komen voornamelijk uit 
de wandelgangen.  

 
Onduidelijkheid 
Veel gemopper komt binnen over de 
Ba/Ma-structuur. Bij veel studenten 
roept het stelsel nog een heleboel vra-
gen op en blijft er veel onduidelijk. Do-
centen zijn er niet veel beter aan toe 
omdat ze soms niet weten wat voor ei-
sen ze aan de studenten moeten stellen. 

De onderwijsbalie biedt echter niet 
altijd soelaas; lang niet alle vragen kun-
nen adequaat beantwoord worden. 
Voorts vinden sommigen het jammer 
dat je eerst drie jaar overzichtsvakken 
krijgt alvorens te specialiseren; bedoeld 
worden hier de mensen die na één jaar 
weten welke richting ze definitief wil-
len en graag veel diepgaande vakken 
willen volgen, in plaats van gedurende 
de twee masterjaren enkele vakken. 

De onderwijsbalie is ook een niet on-
besproken instituut. Uiteraard is het de 
bedoeling dat studenten zich inschrijven 
op de daarvoor beschikbaar gestelde 
data. Mocht het toevallig zo zijn dat je 
gedurende die inschrijfperiode op va-
kantie bent, dan wordt daar bij terug-
komst geen begrip voor getoond en mag 
men hopen op de genade van de docent. 
Docenten echter weten ook niet wat ze 
met die studenten aanmoeten. Ze krij-
gen van de onderwijsbalie instructies 
over het toelaten van studenten, maar 
het is hun niet duidelijk of ze daarin 
heel streng moeten zijn, of dat die re-
gels een voorkeur zijn, waarbij soepel-
heid naar hun goeddunken soms best 
nog kan worden toegepast.  

Wat de colleges betreft en alles wat 
met collegegang te maken heeft: bij 
bepaalde richtingen is een duidelijke 
onderbezetting van docenten of worden 
colleges met veel studenten in te kleine, 
propvolle zalen gegeven. Aardig voor-
beeld hierbij waren de hoorcolleges 
Nederlandse Geschiedenis 2001-2002, 
waarbij elk mogelijk stoeltje bezet werd 
en een aantal mensen op de trap moest 
plaatsnemen. Verder wordt er soms 
over docenten geklaagd omdat ze be-
paalde werkcolleges als een bandje af-
draaien, of dat ze al te trots uit eigen 
werk voordragen. Docenten op hun 
beurt hebben óók geen benijdenswaar-

dige positie omdat zíj weer te maken 
hebben met luie donders die hun werk-
stukken niet op tijd inleveren, of men-
sen die nooit op college komen. Tegen 
dat laatste bestaan al maatregelen: ‘Wij, 
die niet aan de aanwezigheidsplicht 
voldoen, groeten u niet op het tenta-
men!’ 

De rechtsgeldigheid van de aanwezig-
heidplicht staat echter ter discussie, in 
principe mag eenieder die zich voor een 
vak heeft ingeschreven, los van de aan-
wezigheid tijdens de colleges, meedoen 
aan het tentamen, zolang aan de in-
gangseisen is voldaan.  

 
Spreekuur 
Al deze klachten gelezen hebbende 
krijg je het idee dat het instituut in zijn 
voegen kraakt. Niets is minder waar. De 
hierboven geschetste klachten zijn na-
melijk niet van dien aard dat de studie-
voortgang er door wordt belemmerd. 
Het betreft hier gewoon het ontbreken 
van een aantal finesses binnen het on-
derwijs en de betrokken inwoners van 
dit land maken dan kenbaar wat hun 
dwarszit. Binnenkort wil Sofieke overi-
gens een spreekuur instellen en wellicht 
is dat een manier om als OWI-GARS-
student in beeld te komen, en zal zij zelf 
een beter beeld krijgen van wat hier 
speelt. Verder wil zij in haar functie 
meer met de onderwijscommissie sa-

MUGGEN VAN KLACHTEN, SOMS HET GELIJK VAN EEN OLIFANT 
DOOR REMCO GROOT - Weinig mensen hebben weet van het begrip ‘OWI-GARS-student’ en waar ze 
zich mee bezig houden ontstijgt bij nog meer mensen het abstractieniveau. Toch hebben we binnen 
GARS, afkorting van Geschiedenis, Archeologie en Regiostudies, een heuse studente van het On-
derwijsinstituut (OWI) die zich bezighoudt met eventuele klachten van studenten of problemen zo-
als een studieachterstand. Haar naam is Sofieke van der velden; EINDELOOS had een interview met 
haar. 

DOOR PAUL HAGENS - In het hedendaag-
se wetenschappelijk onderwijs is van 
alles mis. Aan de UvA, waar altijd als 
onder een vergrootglas alle goeds en 
kwaads van het universitaire leven uit-
vergroot schijnt, is zelfs heel veel mis. 
Daarover kunt u elders in deze special 
van uw favoriete glossy van alles lezen. 
In dit stuk ga ik daar niet op in, om drie 
redenen. Ten eerste is de chaos aan de 
UvA veel te leuk. Zelfs van iets eenvou-
digs als de aanschaf van een verplichte 
syllabus weet men hier een heel avon-
tuur te maken. Ten tweede, ook voor 

zover het niet leuk is geldt: studeren 
doet men in een stad! In Nederland is er 
daarvan maar een. Dus wie wat wil gaat 
hoe dan ook naar Amsterdam, weet dat 
het aan de UvA altijd al beroerd is ge-
weest en maalt daar verder niet om. Die 
andere universiteit in Amsterdam tel ik 
niet mee. Daar bedrijft men wetenschap 
op basis van de sprookjesverhalen van 
verward langharig tuig van tweeduizend 
jaar geleden. Ten derde kunnen niet alle 
oorzaken van de achteruitgang van het 
wetenschappelijk onderwijs aan de UvA 
toegeschreven worden. Bijvoorbeeld het 

probleem van de matige ontwikkeling 
van veel schoolverlaters. De knoet gaat 
hier dan ook over de studenten. 

De filosofie achter het hedendaagse 
middelbare onderwijs is dat leerlingen 
niet kennis moeten vergaren, als wel 
dienen te weten hoe ze dat zouden kun-
nen doen. Met desastreus gevolg. On-
wetendheid is van alle tijden, maar 
nooit eerder in de geschiedenis was het 
aanleren van onwetendheid het doel van 
onderwijs.  

 
Lees verder op de volgende pagina 

WE ZIJN NIET DOM, WE ZIJN STUDIEHUIZERS! 



Vervolg van de vorige pagina 
 
Zonder een goede vooropleiding van 
studenten kan kennisoverdracht in het 
w.o. niet goed werken. Maar geestiger 
dan een analyse van het belang van een 
goede vooropleiding is een verzame-
ling van gevolgen van het ontbreken 
ervan. 

De volgende anekdotes zijn allemaal 
opgetekend aan de UvA en van recente 
datum.  
 
Een docent vertelt over de wetenschap-
pelijke revolutie van de zeventiende 
eeuw, waarbij het Aristoteliaanse we-
reldbeeld werd losgelaten. Een studen-
te onderbreekt hem, trekt een scherp-
zinnig gezicht, en vraagt: ‘was Aristo-
teles het daarmee eens?’. 
 
‘Precies de helft. Ok, dan gaan we het 
eerst maar even ergens anders over 
hebben’,  luidde het onverstoorbare 
commentaar van de docente Deense 
cultuurkunde toen zij klaar was met het 
tellen van omhoog gestoken handen. 
Halverwege haar uiteenzetting over de 
veranderingen in de Deense cultuur 
van de zestiende eeuw was haar het 
grote aantal wazige blikken begonnen 
op te vallen. Dus peilde zij maar eens: 
‘Willen degenen die nog nooit van de 
Reformatie hebben gehoord hun hand 
opsteken?’. 

Even onverstoorbaar was de uitleg 
van een van de studenten tijdens de 
pauze. ‘Ik ben niet Christelijk opge-
voed, dus hoe kan ik zoiets nou we-
ten!?’ 
 
Uit de tweede hand een voorval bij een 
college inleiding Politicologie. Minder 
onwetendheid als wel onnozelheid. De 
docent houdt een vertoog waarin hij de 
ideologische standpunten van de diver-
se politieke stromingen van ons land 
uiteenzet. Tegen het eind wordt hij 
onderbroken door een rusteloze eerste-
jaars: ‘Maar wie hebben er nou ge-
lijk!?’ 
 
Bij een tentamen van Middeleeuwen 
wordt een vraag gesteld over het cano-
nieke recht. Een student weet niet waar 
het over gaat. Onder het motto ‘nooit 
geschoten is altijd mis’ schrijft hij een 
uitgebreide ter plekke bedachte ver-
handeling over de rechten en plichten 
van het gebruik van kannonen op. 
 
In het Engelstalige handboek dat ge-
bruikt wordt voor overzicht Middel-

eeuwen wordt ruime aandacht besteedt 
aan ‘Charlemagne’. Laat in de college-
reeks doet een kritische student tijdens 
een werkcollege zijn beklag: ‘Ik vind 
het toch wel stom dat nergens in ons 
boek aandacht wordt besteedt aan Ka-
rel de Grote!’. 
 
Een al wat oudere, inmiddels voorma-
lige docent rechtsgeschiedenis houdt 
een twee uur durend college over het 
beheer van de erfenis van de klassieke 
beschaving door de katholieke kerk, de 
invloed van de kerk op de inrichting 
van de Middeleeuwse maatschappij en 
de latere ontwikkeling van het canonie-
ke recht. Zijn gehoor is klein, maar 
luistert geboeid en aandachtig. Hij be-
eindigt zijn college, en tevreden wil hij 
van zijn lunchpauze gaan genieten. 
Een studente die het hele college drif-
tig aantekeningen heeft zitten maken 
steekt haar hand op en zegt: ‘Uw ver-
haal was helder, maar toch nog even 
voor de duidelijkheid: katholieken, zijn 
dat nou, uh…christenen?’.  Met open 
mond, met een vreemde grimas op zijn 
van afgrijzen vertrokken gezicht en 
met al zijn haren overeind staart hij 
haar vijf minuten aan zonder ook maar 
een woord uit te kunnen brengen. Als 
iedereen de zaal al heeft verlaten staat 
hij er nog precies zo bij. Zoals ik al zei, 
inmiddels een voormalige docent. 
 
Niet van de UvA, maar te grappig om 
niet te vermelden, is het volgende ver-
haal van Eric Hobsbawm: 
Hij houdt een lezing over de Tweede 
Wereldoorlog aan een Amerikaanse 
universiteit. Voor studenten geschiede-
nis. Na afloop is er ruimte voor vragen. 
Een student wil een wit voetje halen 
door een brede belangstelling te vein-
zen. Hij staat op en vraagt ten over-
staan van een volle zaal aan Hobs-
bawm: ‘You spoke about the second 
World War. Does that imply the exis-
tence of a first one?’ 

Colofon 
 
EINDELOOS is een onafhankelijke perio-
diek van voor de studierichting Geschie-
denis aan de Universiteit van Amsterdam 
en is gelieerd aan de studievereniging 
Kleio. EINDELOOS verschijnt eens per 
twee weken en is beschikbaar voor alle 
geschiedenisstudenten en –docenten. 
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Iedereen kan schrijven  
voor EINDELOOS. De redactie zoekt arti-
kelen op het gebied van geschiedenis, de 
actualiteit, politiek, cultuur en onze oplei-
ding, faculteit en universiteit. Ook opinie-

stukken, goede columns en reacties op 
artikelen zijn  

welkom. 
 
 

Adres: Spuistraat 134, kamer 557, 
1012 VB Amsterdam 

E-mailen kan ook:  
eindeloos_uva@hotmail.com 
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