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Linda van Exter-Wright - In den begin-
ne...Was er duisternis. 

En dat was maar goed ook. Want ware
er licht geweest, dan had het universi-
teitsbestuur een gruwelijk tafereel
kunnen aanschouwen. Eens veelbelo-
vende studenten, omgeven door bloe-
dige, er bij de wortels uitgerukte pluk-
ken haar. Ambitieuze jonge mensen
met afgeknaagde vingerkootjes,
kapotgebeten lippen, kwijlend van
pure ellende. Hier en daar ligt een ont-
plofte oogbal. Het tandengeknars en
de waanzinnige jammerklachten zijn
allang verstomd. 

Toen... Drukte er iemand op een
knop. En SIS ging open. Om 10.35, ter-
wijl er in de mail toch duidelijk ’11.00’
stond. Iemand? Ja, iemand. Want zoals
velen al vreesden, is het inderdaad
waar dat het peperdure SIS-systeem
handmatig door iemand van de onder-
wijsbalie moet worden ‘aangezet’. Het
systeem zo programmeren dat het pas
om 11.00 - en niet eerder of later-
mogelijk is om je in te schrijven, kan
niet. Een miljoenen kostend software-
pakket is kennelijk niet in staat om dat
voor elkaar te krijgen. 

Maar goed; wat is SIS eigenlijk?
Naast een instrument van de Duivel,
ontworpen om de zielen van de ver-
doemden (ook wel: UvA en HvA stu-
denten) tergend traag op te zuigen, is
SIS zoals gezegd ook een softwarepak-
ket, gemaakt door het uit de V.S.
afkomstige Oracle Campus Solutions.
Het SIS programma zelf maakt onder-
deel uit van Peoplesoft. Dit laatste pak-
ket wordt ook veel op Nederlandse
middelbare scholen gebruikt, en staat
daar bekend onder de naam ‘godver-
degodverdegodverikkrijgmijnmailwee-
reensnietopen’. 

SIS werd tegen het advies van
experts in aangeschaft, omdat het sim-
pelweg de goedkoopste aanbieding
was. Deze miljoenen kostende

Euroshopper onder de ‘campus solu-
tions’ bleek echter al snel niet aan de
Europese eisen te voldoen. Het is
namelijk gebaseerd op het
Amerikaanse onderwijssysteem, en
dat zit heel anders in elkaar dan het
Nederlandse. De software moest dus
herschreven worden, en computerpro-
gramma’s aanpassen leidt helaas vrij-
wel nooit tot perfecte resultaten. 

De technische basis van het SIS
systeem was dus al voor de invoering
in 2010 wankel, maar er is meer aan
de hand. Hoewel bij onregelmatighe-
den vaak het excuus gebruikt wordt
dat ‘het aan het systeem ligt’, is dit niet
helemaal waar. Er is ook wel eens
sprake van men-
selijke fouten en
s l o r d i g h e d e n .
Webredacteuren,
lokale SIS-
b e h e e r d e r s ,
docenten en
onderwijsbalies
voeren informa-
tie namelijk niet
altijd conform de
richtlijnen in. 

Zo is de beruch-
te ‘Y’ die soms
wel, soms niet
achter een studie-
g i d s n u m m e r
staat, de bron van
veel ellende. Om
SIS goed te kun-
nen laten functio-
neren, moet je die
of consequent
gebruiken, of
helemaal niet. Dit
simpele program-
m e e r p r i n c i p e
schijnt maar niet
door te dringen
tot een aantal
mensen. Ook ont-
breekt het veel

medewerkers aan de tijd om zich goed
te verdiepen in het systeem, waardoor
de kans op menselijke fouten al snel
groter wordt. 

Deze fouten kunnen grote gevolgen
hebben. Er is vrijwel geen geschiede-
nisstudent te vinden die na de vraag
“Wat zijn jouw ervaringen met SIS?”
niet in een woedende tirade uitbarst.
De stress die error-meldingen, wille-
keurige openingstijden en verkeerd
ingevoerde cijferinformatie met zich
meebrengen moet hierbij niet onder-
schat worden. Een goed voorbeeld
hiervan is het drama dat zich voltrok
bij de inschrijving aan het begin van
het lopende academische jaar. 

Advertentie

Euroshopper onder 
de ‘campus solutions’
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In de door de onderwijsbalie ver-
stuurde email over de openingstijden
van SIS werd zoals gebruikelijk ver-
meld dat het vanaf 11.00 mogelijk zou
zijn om je voor de gewenste vakken in
te schrijven. Vervolgens zette de
onderwijsbalie SIS echter al om 10.15
open. Dit had tot gevolg dat sommige
populaire vakken, en/of voor een
minor gewenste vakken, reeds om
10.20 begonnen vol te stromen.
Vervolgens werd SIS om 10.35 weer
uitgezet, en was daarna voor velen tot
laat in de middag onbereikbaar. Het
antwoord van de onderwijsbalie op
vragen hierover? “Probeer het straks
nog maar een keer”.  

Bovenstaande situatie is geen een-
malig incident, maar een structureel
probleem. De afgelopen paar inschrij-
vingsperiodes is SIS om 10.35, 10.55,
en 10.40 aangezet. Deze willekeur
heeft ervoor gezorgd dat zorgvuldig
uitgestippelde studiepaden van gemo-
tiveerde studenten doorkruist werden.
Ook is deze willekeur oneerlijk tegeno-
ver studenten die, bijvoorbeeld omdat
ze in een verplichte werkgroepbijeen-
komst zaten, pas om 11.00 toegang
hadden tot een internetverbinding. 

Problemen als deze zijn niet alleen
oneerlijk tegenover de studenten,
maar ook tegenover de medewerkers
van de UvA zelf. De lange wachtrijen
van gefrustreerde studenten voor de
onderwijsbalie zorgen voor een slechte
werksfeer, terwijl de zinloze tijdver-
spilling die de eindeloze stroom mail-
tjes en telefoontjes met zich meebren-
gen bij alle partijen zowel energie als
goodwill vreet. Bovendien heeft menig
student de door de UvA zo belangrijk
geachte studentenenquêtes van bij-
voorbeeld Elsevier gebruikt als een
klachtenformulier over bovenstaande
situaties, met alle gevolgen van dien.

Hoewel SIS in den beginne dus de
goedkoopste optie leek, is er door alle
technische aanpassingen, tijdverspil-
ling bij de medewerkers, en frustratie
onder de studenten, inmiddels sprake
van duurkoop. De Radbout Universiteit
zag dit in 2009 al in, en stapte uit het
samenwerkingsverband. Maar in de
ware Amsterdamse traditie van de
Noord/Zuidlijn bleef de Uva stug door-
zetten. De redenen daarvoor zijn naast
‘we hebben al zoveel uitgegeven, nu
moeten we wel verder’, nog steeds
onduidelijk. Een argument dat bijvoor-

beeld gebruikt wordt is dat het voor
docenten veel makkelijker is om met
SIS te werken dan met andere syste-
men. Zo schijnt het aanmaken van
massale brieven hierop heel vlotjes te
verlopen. Van cc en bcc heeft men
kennelijk nog nooit gehoord. 

Toch is er hoop. De UvA is gelukkig
niet geheel en al doof voor alle kritiek
en heeft inmiddels een SIS-monitor-
groep opgezet, waarin actief wordt
nagedacht over oplossingen. Een daar-
van is een door o.a. Rune van Staveren
en Jeroen Eggink ontworpen nieuwe
app, die de inschrijving vele malen
sneller, overzichtelijker en makkelijker
maakt. Deze wonderschone app is
reeds uitgetest door een groep studen-
ten, waaronder de schrijfster van dit
artikel. De pilot lijkt tot nu toe erg suc-
cesvol te verlopen en zal hopelijk vol-

gend jaar ingevoerd worden.    
Tot slot heeft de opleidingscommis-

sie BA Geschiedenis zojuist een advies
uitgebracht waardoor hopelijk de cor-
recte openingstijden van SIS eindelijk
aangehouden zullen worden. Geen
paniekaanvallen meer als je netjes om
11.00 probeert in te loggen en blijkt
dat anderen zich al een half uur aan
het inschrijven zijn, en jouw favoriete
werkgroep dus al vol zit. Geen tieren-
de razernij meer als blijkt dat een voor
jouw minor bloedbelangrijk vak al vol
zit met keuzevakkers die ‘het wel een
leuk onderwerp leek’ en toevallig de
mazzel hadden dat ze al om 10.35
konden inloggen. Eindelijk zal iemand
op het juiste tijdstip op de juiste knop
drukken. En dan is er licht. d

Dat was hem alweer bijna, 2012. Het
jaar van het EK – the tournament that
shall not be named – en de
Olympische Spelen, van de herverkie-
zing van zowel Obama als Rutte, van
crisisberaad en de “Grexit” die voorlo-
pig weer even van tafel lijkt. De kans
is ook aanwezig dat de historie der
mensheid hierbij blijft, want hoewel
de Maya-voorspelling uiteraard van
alle kanten is ontkracht, moeten we
nog maar zien dat we 22 december
überhaupt halen. 

December wordt traditioneel
geclaimd door Sinterklaas en Kerst en
het gaat Eindeloos te ver om hele-
maal met die traditie te breken. Lisa
ging daarom op zoek naar de ont-
staansgeschiedenis van de verschil-
lende kerstdeuntjes die zo vanaf zes
december alle radiostations genade-
loos overnemen en Maurits geeft het
Sinterklaasfeest zijn oorspronkelijke
heidense wortels terug. 

Maar 2012 bracht op de UvA ook
een aantal grote veranderingen
teweeg en daarom blikt Eindeloos in
het laatste nummer van dit jaar zowel
terug als vooruit met een aantal
onderwerpen die ons aan het hart
gaan. Zo zocht Linda uit wat er mis
ging met SIS: is er hoop voor het geld-
verslindende cijfersysteem? In de 8-
8-4 special sprak Eindeloos met stu-
denten, docenten en de Facultaire
Studentenraad over de omstreden
invoering van de nieuwe indeling van
het collegejaar. Welke problemen
worden er gesignaleerd en hoe gaat
de faculteit om met de overgangspe-
rikelen waarmee elk nieuw systeem
onvermijdelijk kampt? Op deze
manier hoopt Eindeloos de zorgen
die onder een groot deel van de stu-
denten leven nog wat extra onder de
aandacht te brengen voordat het
derde blok, vanuit meerdere hoeken
al de ware test voor 8-8-4 genoemd,
dan echt begint. 

En ach, misschien hebben deze stu-
denten geluk en vergaat de wereld
tóch op 21 december. Zo niet, dan
zijn we in januari gewoon weer terug.
Hopelijk tot dan! d

Juliëtte van den Hil

HOOfDREDACTIONEEL

“ Het peperdure
SIS-systeem moet
handmatig door
iemand van de 

onderwijsbalie worden
aangezet”
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Eindeloos’

Met ingang van collegejaar
2012/2013 is ook de Faculteit der
Geesteswetenschappen, en met haar
de opleiding Geschiedenis, overgegaan
op het 8-8-4 systeem. De drie cijfers
verwijzen naar de onderwijsblokken
per semester: voortaan is een
semester opgebouwd uit twee blokken
van acht weken en een derde blok van
vier weken, waarbij steeds in de laat-
ste week tentamens worden afgeno-
men. 

Het idee achter deze nieuwe semester-
indeling is dat de FGW nu beter aan-

sluit bij ander faculteiten, waardoor
het volgen van vakken in andere disci-
plines makkelijker wordt gemaakt. Op
concreet niveau betekent dit voor de
geschiedenisstudenten dat de maan-
den januari en juni - voorheen gereser-
veerd voor herkansingen, papers en
scripties - nu ook officieel tot de
onderwijsperioden behoren.  

Inmiddels zijn we bijna aan het eind
van het eerste semester en Eindeloos
maakt dan ook voorzichtig de balans
op met deze 8-8-4 special. Hierin
besteden we aandacht aan de ervarin-
gen van zowel studenten als docenten

van de opleiding Geschiedenis die met
de praktische uitwerking van 8-8-4 te
maken kregen. Ook spraken we met
de Facultaire Studentenraad, die van-
uit haar functie als vertegenwoordi-
gingsorgaan van de studenten van de
FGw de ontwikkelingen rondom 8-8-4
scherp in het oog houdt. Ten slotte
keken we naar de invoering van 8-8-4
bij andere opleidingen, in het bijzon-
der Rechtsgeleerdheid en
Politicologie. Hoe hebben zij het nieu-
we systeem ervaren? d

Inhoud:
Pagina 5
Studenten en docenten
over 8-8-4

Pagina 6-7
FGw langs de bèta-meetlat

Pagina 8-9
Gluren bij de buren

Deze special werd
samengesteld door
Juliëtte van den Hil.
Eindeloos bedankt
prof.dr. Emily Hemelrijk,
FSR-voorzitter Esther
Crabbendam en studen-
ten Rick van Holst
Pellekaan en Marloes
Schapink voor hun
medewerking. 



De gevolgen van 8-8-4 zijn logischer-
wijs het eerst merkbaar bij de studen-
ten en docenten die immers dagelijks
met het systeem te maken hebben.
Hoewel de ervaringen van de nieuwe
lichting eerstejaarsstudenten voor de
faculteit zelf een hoge prioriteit heeft,
vinden wij de ervaringen van de zitten-
de studentenpopulatie interessanter.
Wie hebben er beter inzicht in de ver-
anderingen dan de mensen die beide
systemen kennen? Eindeloos sprak
daarom met enkele ouderejaarsstuden-
ten en een gewaardeerde hoogleraar
aan deze faculteit, prof. dr. Emily
Hemelrijk, over hun ervaringen.

Zowel Coen Schuurmans Stekhoven als
Linda van Exter-Wright, beiden tweede-
jaarsstudent en redactielid van
Eindeloos, laken de gebrekkige voor-
lichting. Met name de studielast in het
derde blok (van vier weken), die onver-
wacht hoog uitvalt, stelt hen voor grote
problemen. Het verplichte vak dat in
deze periode moet worden gevolgd,
blijkt voor maar liefst 42 studielasturen
per week te staan – een aantal dat het
volgen van een bijvak feitelijk onmoge-
lijk maakt. Dit was echter niet of nauwe-
lijks gecommuniceerd, waardoor zij en
met hen vele anderen zich voor extra
vakken in die periode hebben inge-
schreven. Coen verzucht dat het blok
waarschijnlijk een afwisseling van “sla-
pen en college volgen” zal worden. 

Met de invoering van 8-8-4 is daar-
naast ook een deel van de flexibiliteit
van de studie verloren gegaan, zo
betoogt Rick van Holst Pellekaan, vier-
dejaars. “Vakken die voorheen twee-
maal per jaar werden gegeven, zoals
wetenschapsfilosofie, worden nu nog
maar in één semester ingeroosterd. Dat
beperkt mensen in hun mogelijkheid
om bijvoorbeeld naar het buitenland te
gaan, of een stage te volgen. Het
samenstellen van een persoonlijk
rooster wordt zo veel moeilijker
gemaakt.” Ook heeft hij kritiek op het
wegvallen van de minor. “Voorheen

was de minor een duidelijke specialisa-
tie binnen de studie. Nu deze wegvalt,
hou je alleen een groepje al dan niet
samenhangende keuzevakken over.
Zonde.”

Waar de studenten echter het meest
van schrikken, is het idee dat dit jaar
een soort testfase is voor het nieuwe
systeem. “In een tijd waarin getornd
wordt aan de financiering van het
onderwijs en een langstudeerboete ter
nauwer nood is afgewend, mag je niet
zo experimenteren met studenten,”
stelt Rick terecht. Het is een punt dat
ook de Facultaire Studentenraad met
klem benadrukt (zie verderop, red.):

laat deze groep studenten niet de dupe
worden van het nieuwe systeem. 

Niet alleen studenten, ook docenten
hebben moeite met de omschakeling
naar 8-8-4. Zo legde Eindeloos de hand
op een mailtje over de cijfers voor het
vak Nederlandse geschiedenis, waarin
de desbetreffende docent zijn excuses
aanbood voor de vertraging met de ver-
klaring dat 8-8-4 ook de docenten voor
onverwachte problemen stelt.

We hebben geprobeerd in contact te
komen met een aantal docenten van
onze opleiding. Deze gaven echter – ook
begrijpelijk – veelal aan dat de voor- en
nadelen nog intern worden besproken
en dat ze liever met een reactie willen
wachten tot het eerste semester is afge-
sloten. Gelukkig vonden we prof dr.
Emily Hemelrijk bereid om reactie te
geven. Dr. Hemelrijk is hoogleraar
Oude Geschiedenis aan de UvA en in
die hoedanigheid tevens bezig met een
onderzoek naar de geschiedenis van de
Romeinse steden en de sociale en
publieke rol van vrouwen hierin, 

Dr. Hemelrijk benadrukt dat het 8-8-
4 systeem geen invloed heeft gehad op
de stof die binnen haar vak wordt aan-
geboden, maar betreurt het dat er nu
minder tijd is voor reflectie en het laten
bezinken van de stof. Ze geeft het voor-
beeld van haar masterwerkgroep, waar
voorheen veertien weken waren inge-

ruimd voor dezelfde veertien colleges
die nu in zeven weken gegeven moeten
worden. Dit leidt tot een veel jachtiger
tempo dat het onderwijs uiteindelijk
niet ten goede komt. 

Niet alleen voor studenten gaat de
studielast omhoog, ook de druk op
docenten wordt flink groter. Zo is er
door de intensivering van het onderwijs
– veel werkgroepen worden nu twee- in
plaats van eenmaal per week gegeven –
nauwelijks nog tijd over voor het doen
van onderzoek. Ook in de voorheen col-
legevrije maand januari is hiervoor nau-
welijks ruimte meer. Daarnaast moeten
docenten nu in de ene week tussen

twee blokken in niet alleen het onder-
wijs voor het nieuwe blok opstarten,
maar ook de papers en tentamens uit
het voorgaande blok  nakijken. 

Tenslotte stipt dr. Hemelrijk aan dat
de korte periode waarin een vak wordt
gegeven, vereist dat colleges al vanaf
het begin strakker worden vastgelegd.
Hierdoor is niet langer ruimte voor
zaken die niet direct binnen de vakin-
houd vallen en wordt het ook moeilij-
ker om naar aanleiding van wat in col-
leges aan de orde komt, dieper op
bepaalde onderwerpen in te gaan. “Een
verschraling, en wellicht ook verschool-
sing van het onderwijs,” karakteriseert
dr. Hemelrijk deze ontwikkeling. 

Zowel de docenten als de studenten
signaleren dus problemen met betrek-
king tot de verhoogde werkdruk en de
invloed die dit heeft op het onderwijs.
De vraag is alleen of deze klachten inhe-
rent zijn aan 8-8-4, of dat er sprake is
van groeiziekten die in sommige geval-
len met een adequatere aanpak hadden
kunnen worden voorkomen. In onze
gesprekken met de Facultaire
Studentenraad en studenten van enkele
andere opleidingen probeert Eindeloos
daar een antwoord op te zoeken. d
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De Facultaire Studentenraad (FSR)
komt op voor de belangen van studen-
ten van de faculteit der
Geesteswetenschappen. In die hoeda-
nigheid adviseren en informeren ze
het faculteitsbestuur omtrent zaken
die het onderwijs betreffen; bijvoor-
beeld over de kwaliteit van het onder-
wijs of de mogelijkheid tot herkansing.
De invoering van 8-8-4, die zeer ingrij-
pende gevolgen heeft voor het onder-
wijs op de faculteit, wordt daarom
door de raad ook nauwlettend in het
oog gehouden. Eindeloos sprak met
Esther Crabbendam, voorzitter van de
FSR, over de pijnpunten van het nieu-
we systeem, de manier waarop de FSR
in samenwerking met de faculteit de
negatieve gevolgen voor studenten
probeert te beperken en de merites
van 8-8-4 op zich. 

Ook Esther benadrukt dat de invoe-
ring van 8-8-4 op zich ook positieve
dingen met zich heeft meegebracht.
Opleidingen werden gedwongen op
deze manier kritisch naar zichzelf te
kijken en kregen zo ook de ruimte om
punten te verbeteren. Dat uit zich bij
Geschiedenis bijvoorbeeld in de herin-
voering van de stage: zo krijgen stu-
denten wier opleiding niet tot een spe-
cifiek beroep opleidt, de kans om rich-
ting te geven aan hun verdere loop-
baan. 

De grootste problemen liggen voor
de FSR op dit moment dan ook niet bij
8-8-4 zelf, maar bij de overgangsrege-
ling voor studenten die al voor sep-
tember 2012 met de opleiding waren
begonnen. Esther kaart een aantal
punten aan die de FSR steeds weer te
horen krijgt: “Het heeft vorig jaar erg
geschort aan adequate voorlichting,
waardoor veel studenten nu tegen
problemen aanlopen waar ze eigenlijk
op dit moment weinig meer aan kun-
nen doen.” Als mogelijke verklaring
hiervoor geeft ze aan dat de faculteit
zich tot op het laatste moment tegen

de invoering van 8-8-4 heeft verzet.
Toen bleek dat de plannen toch door
zouden gaan, was de faculteit daar
niet goed op voorbereid. Tot ver in het
tweede semester van 2011-2012 was
daarom ook onduidelijk of er een over-
gangsregeling moest komen en hoe
deze zou worden vormgegeven.

Mede hierdoor waren studenten niet
voorbereid op de veranderingen die 8-
8-4 inhoudelijk met zich mee zou
brengen. Veel van de klachten die bij
de FSR binnenkomen, zijn gericht
tegen de veel hogere studielast.
“Studenten moeten nu in sommige
gevallen stof die voorheen over 14
weken was verspreid, in slechts 7
weken tot zich nemen. Dat is voor
nieuwe studenten geen probleem,
maar voor studenten die aan een
bepaald ritme gewend zijn, is het
behoorlijk omschakelen. Zeker omdat
studenten van deze faculteit vaak zeer
ambitieus zijn: ze doen er een tweede
studie naast, volgen extra keuzevak-
ken en proberen alles uit hun studie te
halen. Voorheen kon dat ook goed,
maar met deze verhoogde studiedruk
is het vrijwel onmogelijk – iets waar
studenten helaas nu pas achter
komen.” 

aEen schrijnend voorbeeld hiervan is
de situatie in blok 3, waar eerder in
deze special al over werd gesproken.
De studielast voor een vak in blok 3
bedraagt 42 uur per week voor een
zespuntsvak. “Meer dan één vak vol-
gen kan dus niet,” vervolgt Esther.
Veel studenten waren hier niet van op
de hoogte en hebben zich voor twee of
zelfs drie vakken ingeschreven à la

126 uur per week. Het derde blok
wordt door het faculteitsbestuur dan
ook beschouwd als de eerste echte test
voor 8-8-4.

De rol van de FSR
De FSR wil hier echter – terecht - niet
op wachten. De term ‘verloren genera-
tie’ valt een paar keer. “Als we na het
derde blok constateren dat dit
systeem niet werkt, is het voor een
grote groep studenten al te laat,” zegt
Esther. “We proberen het faculteitsbe-
stuur ervan te doordringen dat deze
problemen urgent zijn en nu moeten
worden aangepakt. De afschaffing van
de afstudeerboete geeft weliswaar wat
lucht, maar het kan niet zo zijn dat stu-
denten bijvoorbeeld een halfjaar extra
collegegeld moeten betalen omdat de
overgang van het oude systeem naar
8-8-4 hun studieschema in de war
heeft geschopt.” 

In haar vergaderingen met het facul-
teitsbestuur heeft de raad dan ook al
een aantal praktische problemen
onder de aandacht gebracht, waaron-
der de herkansingsregeling. “Binnen
8-8-4 is de herkansing voor het eerste
blok in de tentamenweek van het
tweede blok, die van het tweede blok
in het derde blok en de vakken van het
derde blok zijn niet-herkansbaar,” legt
Esther uit. “Daarmee loop je het risico
dat studenten hun tentamens gaan
doorschuiven wegens gebrek aan tijd
en vervolgens in het derde blok zich-
zelf tegenkomen.” Om deze problemen
in kaart te brengen is het meldpunt 8-
8-4 opgericht, waar studenten met

FGw langs de
De FSR
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hun klachten terecht kunnen. 
Naast haar gewone taken levert de

FSR ook een lid aan de pas opgerichte
monitorgroep 8-8-4, die verder
bestaat uit beleidsmedewerkers van
de faculteit. Zij bespreken onder ande-
re de evaluaties die dertig studenten
iedere maand invullen over de ervaren
studielast en waarin zij problemen
aankaarten die naar voren zijn geko-
men. Tevens zal er na het derde blok
een grootschalige evaluatie worden
uitgevoerd om de ervaringen van het
eerste semester te verwerken. “De
faculteit is dus bezig om de problemen
aan te pakken, dat staat buiten kijf. Ze
moeten alleen beseffen dat het wel
snel moet gebeuren om te voorkomen
dat een hele groep studenten buiten
de boot valt. Daar hoopt de FSR aan bij
te dragen.” 

In een bèta-keurslijf? 
Met het eerste semester nog niet eens
achter de rug, kan ook de FSR nog
geen echte uitspraak doen over de
merites van het systeem op zich.
Opvallend is wel dat de raad consta-
teert dat veel van de argumenten voor
de invoering van 8-8-4 op de faculteit
inmiddels achterhaald zijn. “Een
belangrijke motor achter de faculteits-
brede invoering van 8-8-4 was gelijk-
schakeling met de VU, waardoor de
samenwerking makkelijker gemaakt
zou kunnen worden. Nu is de UvA ech-
ter naar 8-8-4 overgegaan terwijl de
VU een heel ander systeem hanteert.”
Ook moest het eenvoudiger worden
om binnen de UvA vakken aan een

andere faculteit te volgen. “Heel soms
volgt een bèta-student een minor aan
deze faculteit, maar dat is zeldzaam.
Andersom gebeurt het vrijwel nooit;
als geesteswetenschapper mis je
gewoon de voorkennis om bijvoor-
beeld even een bijvak astronomie te
doen. Het is vreemd dat dit dan toch
als reden werd gegeven om de FGw in
het stramien van
de bèta-opleidin-
gen te dwingen.”  
Daarmee raken we
aan een trend die
helaas steeds ster-
ker opkomt en die
ook de FSR met
lede ogen aanziet:
het achterstellen
van de geesteswe-
tenschappen ten
faveure van de
bèta-opleidingen.
“De universiteiten
moeten zich steeds
meer profileren.
Alle Nederlandse
universiteiten heb-
ben daarbij geko-
zen voor een bèta-
profiel, ook de
UvA. Van de door
de UvA geformu-
leerde onderzoeks-
‘zwaartepunten’
waar meer subsidie
naar toegaat, vijf-
tien in totaal, is er
een met moeite van
toepassing op de
g e e s t e s w e t e n -

schappen. De faculteit zou zich daar
sterker tegen moeten verzetten dan ze
tot nu toe doet.”  

Het is wellicht nog te vroeg om te
zeggen of 8-8-4 hier een direct gevolg
van is, maar het is goed mogelijk dat de
faculteit zich met de invoering ervan
aan een zeker risico blootstelt. De
geesteswetenschappen hebben als stu-
dies immers een heel eigen karakter.
Als 8-8-4 daaraan tornt, dan moet de
faculteit haar conclusies trekken.
Esther: “We moeten voorkomen dat
een opleiding als Geschiedenis langs de
bèta-meetlat wordt gelegd.” En daar is
Eindeloos het hartgrondig mee eens. d
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De opleiding Geschiedenis was
uiteraard niet de enige die te maken
kreeg met het nieuwe 8-8-4 systeem;
zo moest ook de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid eraan geloven en
kreeg de opleiding Politicologie al eer-
der te maken met de nieuwe curriculu-
minvulling. Met bijvakstudenten poli-
ticologie en rechten in de eigen gele-
deren en de informatie van een fullti-
me politicologie-studente vergeleek
Eindeloos de gang van zaken bij deze
opleidingen met die binnen
Geschiedenis. Zijn de huidige klachten
te wijten aan kinderziekten of zit het
probleem dieper dan dat?

Rechtsgeleerdheid 
Bij rechtsgeleerdheid kwam het nieu-
we systeem nogal uit de lucht vallen.
De eerste geruchtenstroom kwam op
gang nadat enkele studenten omtrent
vragen over het komend jaar bij de
studieadviseurs nul op rekest hadden
gekregen, “want het hele curriculum
gaat op de schop dus wij weten het
ook niet”. Paniek alom natuurlijk,
zeker voor studenten die niet nomi-
naal liepen en met de langstudeerboe-
te (toen nog een issue) in het achter-
hoofd de bui al zagen hangen. 

Deze gebrekkige eerste indruk werd
versterkt toen de eerste officiële infor-
matie omtrent 8-8-4 pas werd ver-
strekt toen de inschrijfperiode voor
het tweede semester van 2011/2012
al was afgesloten. Hierdoor was het
onmogelijk voor studenten om dat
semester al te gebruiken om de over-
gang naar het nieuwe systeem makke-
lijker te maken, bijvoorbeeld door een
vak juist wel of juist niet dan al te vol-
gen; een kritiekpunt dat zich ook bij

Geschiedenis liet gelden.
De faculteit herpakte zich echter en

bood studenten een aantal hulpmidde-
len aan om hun rooster voor komend
jaar zo goed mogelijk uit te kunnen
stippelen. Centraal hierin stonden de
reken- en roosterhulp. Aan de hand
van de rekenhulp kon iedere student
uitzoeken welke vakken hij al had
gehaald en hoe de vakken die hij nog
moest halen werden geconverteerd
naar het nieuwe curriculum. Met de
roosterhulp konden deze vakken ver-
volgens over een of twee jaar worden
verspreid, al naar gelang waar de stu-
dent was in zijn studie. 

Waar de faculteit echter pas echt
punten scoorde, was hoe ze deze
rooster- en rekenhulpen naar de rea-
liteit vertaalden. Niet alleen gaven ze
studenten de gelegenheid om een
rooster samen te stellen, ze zorgden er
ook voor dat studenten hun individue-
le rooster daadwerkelijk konden vol-
gen. In het overgangsjaar 2012/2013
wordt een aantal vakken namelijk
zowel in het eerste als in het tweede
semester gegeven, om zo studenten
tegemoet te komen die anders, vanwe-
ge een semester in het buitenland bij-
voorbeeld, een halfjaar uitloop zouden
hebben. Ook het bacheloressay mag
zowel in het eerste als in het tweede
semester worden geschreven, al naar
gelang de individuele voorkeur.
Hoewel het tweejaarlijks aanbieden
van een vak eenvoudiger te realiseren
is bij een studie met 900 eerstejaars
dan een studie met pakweg 180, is het
wel een punt dat ook de opleiding
Geschiedenis ter harte had kunnen
nemen. 

Ook heeft de FdR ingespeeld op de

zeer reële mogelijkheid dat door de
omzetting van vakken van 5/10 ECT
naar 3, 6 of 9 ECT, studenten mogelijk
een paar punten te kort komen om de
verplichte studielast van 180 ECT te
halen. Gedurende het overgangsjaar is
het dan ook mogelijk om het bachelo-
ressay, dat officieel voor 6 ECT mee-
telt, uit te breiden naar maximaal 9
ECT. Op die manier hoeven studenten
geen heel zespuntsvak erbij te doen
om de verplichte 2 ECT die ze bijvoor-
beeld te kort komen, aan te vullen; een
punt dat veel geschiedenisstudenten
als kritiek aanvoeren. Dit zou dan ook
voor geschiedenisstudenten een prak-
tische oplossing kunnen zijn.

Inmiddels is het eerste semester
bijna afgelopen en de kritiek op de
invoering van 8-8-4 is zo goed als ver-
stomd. De bedenkingen omtrent de
voordelen van het nieuwe systeem zijn
daarentegen nog springlevend. Acht
weken is in veel gevallen gewoonweg
te weinig om de stof die behandeld
moet worden, goed aan studenten
over te brengen – en dan hoeven rech-
tenstudenten nog niet eens papers te
schrijven. Zo meldde dr. Klomp van
Internationaal en nationaal Burgerlijk
Procesrecht terloops dat internatio-
naal procesrecht vroeger een apart
vak was waarin een heel college was
ingeruimd voor het zogenaamde
Brussel I-verdrag. Nu wordt voor het
hele internationale procesrecht inclu-
sief Brussel I slechts één van de
beschikbare zeven weken vrijgemaakt,
waardoor versimpeling van de stof
onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk is.
Studenten hebben ook, zoals ook dr.
Hemelrijk al opmerkte, veel minder
tijd om de stof te laten bezinken. De

Gluren bij  de buren
De invoering van 8-8-4      op andere faculteiten
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vraag is of dat een wenselijke ontwik-
keling is. 

Politicologie
In tegenstelling tot de FdR en de FGw
heeft de opleiding Politicologie al wat
langer te maken met het 8-8-4-
systeem en veel klachten die nu bij
geschiedenis opspelen, zijn ook al daar
verwoord. Zo kwamen veel derdejaars-
studenten die nog tweedejaarsvakken
moesten halen, ineens punten tekort
omdat de grootte van de desbetreffen-
de vakken werd aangepast – een pro-
bleem waar ook geschiedenisstuden-
ten mogelijk tegenaan lopen. 

Marloes Schapink, derdejaars politi-
cologie en tweedejaars economie,
roemt de theoretische beperking van
de studielast per blok, omdat het zo
makkelijker wordt om bijvoorbeeld
twee studies te combineren. In de uit-
werking schort het echter. Zo stelt ze
dat de keuzevakken van zes punten,
die in acht weken worden gegeven,
simpelweg teveel van de studenten
eisen. Niet alleen moeten studenten
ontzettend veel literatuur lezen, maar
die moet ook nog worden verwerkt in
een paper die de docenten vervolgens
weer snel moeten nakijken omdat het
nieuwe blok al is begonnen. Ze geeft
een voorbeeld van vorig jaar, waarin
de docent in slechts twee dagen meer
dan vijftien papers moest beoordelen
omdat er ook nog een mogelijkheid tot
herkansing was. Het gevaar van afraf-
felen, genadezesjes en onzorgvuldig
werk van beide kanten ligt dan op de
loer. 

Ze brengt daarnaast een interessant
punt naar voren vanuit haar ervaring
als student met een zowel tekstuele

(politicologie) als wiskundige (econo-
mie) studie. “Ik denk dat een studie als
economie, dat meer de nadruk legt op
studeren voor tentamens en veel min-

der op papers, zich veel meer leent
voor vakken van acht of vier weken.
Het nieuwe systeem werkt dan ook
beter bij economie dan bij politicolo-
gie, is mijn ervaring.” 

Dit argument kwamen we al eerder
tegen bij zowel de studenten en
docenten van de opleiding
Geschiedenis als de Facultaire
Studentenraad: namelijk dat niet alle
studies zich zomaar in een 8-8-4
systeem laten dwingen. Sommige vak-
ken of onderwerpen zijn gewoonweg
niet geschikt om in slechts acht weken
te behandelen. Veel voormalige
geschiedenisvakken gingen uit van
een opzet waarin de eerste acht weken
werden gebruikt om de student een
goede basis in een bepaald onderwerp
te geven, waarna de tweede acht
weken de ruimte boden om op grond
daarvan een goed onderzoek te schrij-
ven. Die ruimte is er, zoals dr.
Hemelrijk ook al aankaartte, in het
nieuwe systeem veel minder - hoewel
sommige vakken (zoals Inleiding in de

Geschiedenis) nog steeds over een
heel semester worden uitgespreid. 

Conclusie
De invoering van een nieuw systeem,
het 8-8-4, hoeft dus op zichzelf geen
probleem te zijn. De FdR heeft laten
zien dat zolang er genoeg ruimte is
voor studenten om een individueel
programma uit te stippelen, er geen
reden is om studenten hiervan de
dupe te laten zijn. De kinderziekten
waar de FGw nu mee kampt, hadden
mogelijk voorkomen kunnen worden
als men wat meer naar het voorbeeld
van de FdR had gekeken. 

Wel kan worden gesteld, op basis
van de hier verzamelde informatie, dat
het argument om de FGw beter gelijk
te laten lopen met andere faculteiten,
wellicht niet doorslaggevend had moe-
ten zijn in de beslissing om het
systeem echt in te voeren. De geestes-
wetenschappen zijn namelijk funda-
menteel anders dan bijvoorbeeld eco-
nomie en het onderwijs is daar een
reflectie van. Zijn er vakken die in een
blok van acht weken gepropt kunnen
worden? Allicht, maar dan wel slechts
vakken die slechts theorie aanbieden
en waarvan een paper schrijven geen
onderdeel vormt. 

Dat Geschiedenis op deze manier
meer aansluiting wil zoeken bij andere
disciplines, is bewonderenswaardig.
Ze moet echter niet haar hoofdtaak
vergeten: het opleiden van historici.
De vraag is of 8-8-4 zoals dat nu is
ingevoerd, daarvoor het beste systeem
is. Eindeloos hoopt dat het komende
semester hierop een eenduidig ant-
woord zal geven. d

Gluren bij  de buren
De invoering van 8-8-4      op andere faculteiten

Marloes: 
“Het nieuwe systeem

werkt beter 
bij een studie als
economie”
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Hugo van Doornum - Hoera! U, beste
lezer, bent er in geslaagd ook deze
maand weer de Eindeloos te
bemachtigen, een schouderklopje
waard. Want een bezoek aan de vijfde
etage van het P.C. Hoofthuis of het
Kunsthistorisch Instituut – waar u dit
blaadje kunt vinden – is na het eerste
jaar studie niet meer zo vanzelfspre-
kend. Een minor hier, een stage daar:
voor u het weet heeft u in deze gebou-
wen niets meer te zoeken. 

Naast de Eindeloos verschijnen er aan
de faculteit nog talloze andere schrijf-
sels, doorgaans verstopt in de vele
krochten van het P.C. Hoofthuis.
Bijvoorbeeld ooit de Absint zien lig-
gen? Nee? Dan komt u hoogstwaar-
schijnlijk nooit op het secretariaat
Neerlandistiek. Hoe overzichtelijk zou
het dan ook zijn de Eindeloos en ca.
vijftien andere uitgaven op één centra-
le plek te kunnen vinden. In een bla-

denbak of –carrousel, bijvoorbeld in
de hal van het P.C. Hoofthuis, of in de
kantine op de derde etage.

Op het oog een simpel concept: koop
gezamenlijk voor een habbekrats een
oude krantencarrousel bij de kring-
loopwinkel, schuif de pinmachine en
de Propria Cures een stukje opzij en
klaar is kees. Maar helaas, zo gemak-
kelijk gaat dat natuurlijk niet bij de
UvA. De decaan heeft geen tijd, geld of
zin om zich ermee te bemoeien en de
mannen van gebouwbeheer zweren bij
uniformiteit in de bakkenstijl. (Kunnen
wij dat ook meteen even ophelderen:
het jaren ’80-bakje waar de Eindeloos
in ligt is dus niet onze keus, maar de
UvA-huisstijl!) Het gerucht gaat dat de
beoogde bladenbak volgens de brand-
weer een onneembare hindernis zal
zijn in geval van nood, maar dat lijkt
toch onwaarschijnlijk: is niet het hele
P.C. Hoofthuis met z’n Escherachtige
trappensysteem één groot risico bij

brand? Die extra bak kan toch het pro-
bleem niet zijn? 

Al met al is het inmiddels een lach-
wekkende affaire: vele jaren strijden
de bladen om een  centraal distributie-
punt maar krijgen, ondanks beloftes
en toezeggingen, tot nog toe nul op
rekest. De bladenbak is daarmee ook
vast agendapunt op het tweejaarlijkse
‘bladenoverleg’ van de overkoepelen-
de studievereniging Alpha. Tijdens de
laatste editie van deze vergadering
merkte een collega van Absint op dat
de discussies over die vermaledijde
bak inmiddels Kafkaeske proporties
aannemen. 

Wat is namelijk het jongste resul-
taat? Een vertegenwoordiger van de
Facultaire Studentenraad FGw – van
de gratis jus d’orange en roze koeken
– kwam met veel trompetgeschal aan-
kondigen dat zij dit jaar echt werk zou-
den maken van de bladencarrousel. Er
komt een werkgroep. Geniaal! Een

Bladenbak
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Wat heeft de Gouden Eeuw 

met het leven van vandaag te maken? 

Meer dan je denkt.  

Kom het beleven in de nieuwe tentoonstelling 

van het Amsterdam Museum.

13 DECEMBER 2012 – 1 SEPTEMBER 2013

€ 5,- korting met UvA studentenkaart, Museumkaart gratis

AMSTERDAM MUSEUM
KALVERSTRAAT 92

Open dagelijks 10.00 – 17.00 uur | amsterdammuseum.nl

Advertentie

werkgroep! Voor een bladenbak! Er
gloort licht aan het eind van de tunnel!
Voor zover mogelijk zakte ons de
moed nog dieper in de schoenen.

De doelstelling van ‘werkgroep-bla-
denbak’ (leuk voor op het CV) blijft
Eindeloos vooralsnog onduidelijk. Er
zou ‘onderzoek’ worden verricht naar
de effectiviteit en noodzaak van een
bladenbak, op basis van de reeds aan-
wezige voorzieningen voor Babel en
Folia. De uitkomst van het onderzoek
laat zich natuurlijk al wel raden. De al
eerder genoemde vertegenwoordiger
van de FSR waarschuwde desalniette-
min dat het “nog wel een maand of
vier kon duren” voordat er resultaat
van de werkgroep verwacht mocht
worden. Haastige spoed is natuurlijk
zelden goed.

Ondertussen zijn de ‘grote jongens’,
de Folia en met name de Babel, weinig
enthousiast over mogelijk nieuwe con-
currentie op hun plek. Natuurlijk
begrijpen wij heel goed dat de Folia
van een heel andere orde is: de dag dat
wij met een scoop in Het Parool belan-
den moet helaas nog komen. De subsi-

dieslurpende Babel daarentegen wijkt
minder af van de ‘gewone’ blaadjes.
Een filmrubriek, een activiteitenkalen-
der met daarop relevante zaken zoals
de intocht van Sinterklaas (zie het
novembernummer) en het lievelings-
boek van een semi-bekend persoon lij-

ken Eindeloos nu niet faculteitsken-
merkende zaken. En interviews met
bekende Nederlanders of literaire
proefballontjes van ‘jong talent’ lezen
wij al in respectievelijk de Folia en het
tijdschrift Slang – recent opgenomen
in de Nederlandse literaire tijdschrif-

ten tussen fameuze concurrenten als
De Gids en het Hollands Maandblad.
Omdat de Babel verzuimt de rol van
faculteitsblad te vervullen zou de bla-
denbak ons ook de gelegenheid bieden
eens te zien wat de collegiale bladen
zoal te berde brengen. Toch interes-
sant om eens te kijken wat medestu-
denten bij, pak hem beet, Filosofie uit-
spoken?

In die nieuwe werkgroep heeft
Eindeloos weinig fiducie, daarom hier-
bij tot slot twee meer radicale oplos-
singen om de impasse te doorbreken.
1) Babel per direct opheffen en met de
vrijgekomen subsidie (dat is nogal
wat) een bladencarrousels aanschaf-
fen voor de diverse faculteitsgebou-
wen. 2) In uiterste nood: zelf een bak
bemachtigen en die clandestien te
plaatsen (eventueel met stevig grond-
anker). Oplossing 1 geniet onze voor-
keur, maar wij houden ons aanbevolen
voor vrijwilligers voor optie 2. d

“Geniaal! 
Een werkgroep! Voor
een bladenbak! Er
gloort eindelijk licht 

aan het eind 
van de tunnel!”
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Maurits Thomassen- ‘Het is een
vreemdeling zeker, die verdwaald is
zeker. Ik zal eens even vragen naar
zijn naam.’ Maar hoe luidt zijn naam
eigenlijk? Volgens het lied is het Sint
Nicolaas die op de deur klopt en ver-
volgens ook zachtjes tegen het raam
tikt. Tegenwoordig is de beste man
beter bekend als Sinterklaas die met
zijn Pieten ons ieder jaar weer een
bezoek -en een heleboel cadeautjes-
komt brengen.

Sinterklaas is ook nu weer in het land.
Ondanks aanzienlijke problemen met
de pakjesboot is het de goedheiligman
en zijn Pieten toch weer gelukt
Nederland te bereiken. Maar waar
komt de Sint nu werkelijk vandaan?
Uit Spanje, uit Madrid zullen de
meeste mensen onmiddellijk zeggen.
Daar woont Sinterklaas namelijk in
een kasteel met heel veel Zwarte
Pieten. Anderen kennen het verhaal
van Nicolaas die in de vierde eeuw bis-
schop was in Myra in Lycië, dat aan de
zuidkust van het huidige Turkije ligt.

Deze Nicolaas van Myra stond er om
bekend in het geheim, maar blijkbaar
niet zo geheim dat wij het niet weten,
geld in de schoenen te stoppen van
mensen die dat goed konden gebrui-
ken. Nicolaas verrichtte ook een aantal
wonderen: zo wist hij een hongers-
nood op miraculeuze wijze te voorko-
men door graan te vermenigvuldigen.
De stad had op deze manier weer te
eten en de hoeveelheid graan op een
vrachtschip bedoeld voor de keizer
slonk desondanks niet. Zonder dit

soort wonderen word je natuurlijk ook
niet heilig verklaard. 

Het lijkt er op dat via de verspreiding
van het christendom naar Europa de
verhalen van deze heilige Nicolaas ook
in onze streken terecht zijn gekomen
en dat zo het vieren van de naamdag
van Sint Nicolaas op 6 december in
grote delen van Europa een gewoonte
is geworden. In Nederland en in
Vlaanderen is het Sinterklaasfeest
vandaag de dag een nationale aangele-
genheid en misschien wel de belang-
rijkste feestdag, maar van Italië tot ver
in Oost-Europa wordt in sommige stre-

ken een vergelijkbaar feest gehouden.
Het merkwaardige is dat voor er ook

maar een christen voet in Europa
gezet had, zelfs voor het begin van
onze jaartelling, er in Noord- en West-
Europa al feesten werden gevierd met
elementen die erg lijken op ons eigen
Sinterklaasfeest. De belangrijkste
figuur bij deze feesten is de
Germaanse oppergod Wodan. Wodan
of Odin, zoals de oppergod in de
Noordse mythologie wordt genoemd,
leidde rond de langste nacht van het

jaar de Wilde Jacht, een jachtstoet van
overledenen door de lucht. Volgens de
verhalen reed Odin hierbij op zijn
paard Sleipnir, een groot wit paard
met meer liefst acht benen. Sinterklaas
vliegt dan weliswaar niet met z’n
paard, voor zover we weten, maar hij
loopt wel ’s nachts over de daken. Ook
voerde Odin rijdend op Sleipnir een
leger van zwartgeverfde strijders aan
om de ondergang van de wereld te
voorkomen. Dit betekent dat de oor-
sprong van de zwartgeverfde helpers
van Sinterklaas niets met Afrikaanse
slaven te maken heeft, zoals nog wel-
eens wordt beweerd.

Er zijn meer overeenkomsten. Odin
was niet alleen de god van de kracht
en de oorlog, maar hij bezat tevens een
enorme wijsheid en kennis; al heeft hij
voor deze wijsheid wel een van zijn
ogen moeten inruilen. Sinterklaas is
ook erg wijs, kent alle kinderen en
weet alles wat er het afgelopen jaar is
gebeurd. Daarnaast is Odin de god van
de poëzie en literatuur, denk aan de
sinterklaasgedichten. Ook is het ‘offe-
ren’ van wortels terug te voeren op
Germaanse tradities. Misschien zijn
zelfs onze chocoladeletters een verwij-
zing naar de ‘runen van Odin’. 
Een van de vele redenen dat het
christendom zich succesvol kon ver-
spreiden is dat plaatselijke tradities
werden overgenomen en een plaats
kregen binnen het nieuwe christelijke
geloof. Het lijkt erop dat Wodan en
Odin zich met Sint Nicolaas hebben
versmolten. De naam is veranderd,
maar de persoon is tot op zekere

Van Odin tot Sint

“De oorsprong van 
de zwartgeverfde
helpers van

Sinterklaas heeft niets
met Afrikaanse 
slaven te maken”
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hoogte dezelfde. De naam van Wodan
leeft trouwens nog wel voort in
‘woensdag’, dat is afgeleid van
‘Wodan’s dag’. 

Een andere bekende die voortkomt
uit de Germaanse oppergod is nie-
mand minder dan Gandalf de tovenaar
uit de boeken van J. R. R. Tolkien. Het
schijnt dat Tolkien Gandalf bedacht na
geïnspireerd te zijn door een beeltenis
van Odin de wandelaar. Een van de
verschijningsvormen van Odin was
namelijk als oude man, gekleed in een
armoedige mantel en een staf in de
hand, die van dorp tot dorp door het

land reisde. Wie zich De Hobbit en In
de ban van de ring herinnert, weet dat
Gandalf erom bekend stond voor de
Hobbits, behalve avonturen, ook aller-
lei verrassingen mee te brengen, zoals
‘buitengemeen voortreffelijke stukken
vuurwerk’ of ‘diamanten toverknopen
die vanzelf sloten en pas losgingen als
men ze dat gelastte.’ Ook Gandalf rijdt
in In de ban van de ring op een wit
paard, Schaduwvacht geheten. Wie de
tekening van Odin met staf bekijkt
moet hier wel Gandalf in herkennen.

Voor wie trouwens nog een verlang-
lijstje moet maken voor 5 december

en De Hobbit nog niet heeft gelezen,
zet dit boek er dan alstublieft op. En
lees het vooral voor een bezoek aan de
film die te zien zal zijn vanaf 12
december in de bioscoop. d

Advertentie

Gandalf (l) en Odin, de god op wie Tolkien zijn personage hoogstwaarschijnlijk heeft gebaseerd.
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Lisa Tiggelman - Over een paar weken
begint het weer, het jaarlijkse kerstlie-
derengeweld. Overal hoor je ze, in de
winkels, op de radio en onder recla-
mes. Ook films zijn van succes verze-
kerd met een catchy kerstknaller als
soundtrack (iedereen kent het schatti-
ge meisje uit Love Actually) en zelfs
het goede doel gooit de kersthits in de
strijd. All I want for Christmas is you
kennen we natuurlijk allemaal, maar
wat is eigenlijk het verhaal achter de
kerstklassiekers?

Om te beginnen was onze Mariah
helemaal niet de eerste die met dit
liedje een hit scoorde. Velen gingen
haar voor, met vaak compleet andere
versies, maar het welbekende zinnetje
bleef. Zo was er de versie van Carla
Thomas in 1963, en scoorden Vince
Vance & The Valiants er een ware
country hit mee in 1993. Ook na
Mariah Carey zijn en nog vele
artiesten geweest die dit nummer heb-
ben gecoverd, zoals Michael Bublé en
Justin Bieber. 

Een van de oudste en misschien ook
wel een van de grootste kersthits moet
toch wel Jingle Bells zijn. Het nummer
is geschreven in 1857 en is intussen al
door iedere grote artiest gecoverd.
Wat namen zijn: Ella Fitzgerald, Barry
Manilow, Louis Armstrong, The
Beatles en Frank Sinatra. Ook is Jingle
Bells het eerste liedje dat ooit vanuit

de ruimte werd uitgezonden. De
Gemini-astronauten Tom Stafford en
Wally Shirra gaven in december 1965
vanuit de ruimte het volgende bericht
door: ‘We zien een object vliegen, het
lijkt op een satelliet. De piloot draagt
een rood kostuum en heeft een witte
baard!’ Een moment later speelde een
van de astronauten op een mondhar-
monica en zongen ze Jingle Bells.

Een andere klassieker is natuurlijk
Rudolph the Red-nosed Reindeer. Het
beroemde negende rendier van de
kerstman kreeg hiermee in 1950 zijn
eigen nummer 1 hit en de single werd
alleen in dat eerste jaar al 2.5 miljoen
keer verkocht. Het zorgde zelfs voor
een kerstspecial op televisie genaamd
Olive the other Reindeer, met een
knipoog naar de originele tekst ‘All of
the other reindeer’ die mensen vaak
verkeerd verstonden. 

Ook Santa Claus is comin’ to town,
nu nog steeds een van de meest
gedraaide kersthits, heeft een lange
geschiedenis. Het nummer dateert van
1934, en ook toen begonnen ze al
vroeg met de kerstgekte: het nummer
was namelijk al in november van dat
jaar op de radio te horen. Dit nummer
is ook door ontzettend veel artiesten
gezongen, en in 1970 werd er zelfs
een uur durende special aan gewijd
waarin de legendarische Fred Astaire
het verhaal van Santa Claus vertelde. 

Tot slot een nummer dat zeker niet

mag ontbreken: White Christmas.
Gezongen door Bing Crosby en uitge-
bracht in 1941 staat het nummer vaak
op een van de hoogste plekken in ver-
schillende hitlijsten. ‘ItsRanked’ zette
White Christmas op nummer 1 in de
top 40 ‘grootste kersthits aller tijden’,
en de RRIA (Recording Industry
Association of America) plaatste het
op nummer 2 van hun ‘Songs of the
Century’-lijst, net achter Judy
Garlands Over The Rainbow. Volgens
het Guinness Book of Records is het
met minstens 50 miljoen exemplaren
zelfs de bestverkochte single ooit. Ook
heeft het nummer een belangrijke rol
gespeeld bij de val van Saigon in
1975. Nadat Kissinger orders had
gegeven om het evacuatieplan in wer-
king te stellen, was het enkele minu-
ten later op de Amerikaanse radiozen-
ders te horen. Dit was het signaal voor
de Amerikanen om zich direct naar de
evacuatiepunten te verplaatsten. 

Eerste liedje vanuit de ruimte, evacu-
atiesignaal tijdens de Vietnamoorlog
of meest verkochte single ooit: veel
van de nummers die wij in de decem-
bermaand vaak tot vervelens toe aan-
horen zijn  ontzettend oud en hebben
vaak ook een indrukwekkende
geschiedenis. En laten we eerlijk zijn,
eigenlijk kan geen van de kerstnum-
mers die de laatste tijd zijn uitgebracht
op tegen deze fijne klassiekers. d
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Chofiet Roemersma - Waarschijnlijk
was ik niet de enige die niet zo blij was
dat vanaf dit studiejaar de 8-8-4 rege-
ling inging. Ben je net aan het ene
gewend en dan komt er alweer een
ander systeem voor in de plaats. Maar
goed, nu ik terugkijk naar de laatste
paar maanden moet ik toegeven dat ik
het allemaal nog wel mee vind vallen.
Misschien komt dat ook wel omdat ik
geen vakken heb in blok 3, waardoor
mijn januari er net uitziet als voor-
gaande jaren, maar wellicht komt het
ook omdat ik weet dat het altijd erger
kan. 

Om maar eens een open deur in te
trappen: 150 jaar geleden had ik dit
stukje nooit kunnen schrijven, aange-
zien ik een meisje ben en vrouwen niet
werden toegelaten tot de universitei-
ten. Natuurlijk weten we allemaal dat
Aletta Jacobs de eerste vrouw was die
naar de universiteit ging in Nederland,
maar desalniettemin mag dat nog best
wel eens onderstreept worden.

Als we nog een stap verder terug in
de tijd gaan en kijken naar de beginpe-
rioden van het concept universiteit
dan valt mij nog sterker op dat ik veel
liever te maken heb met de huidige
regelingen. In de tijd van de eerste
universiteiten was het namelijk niet
meer dan logisch dat de student meer-
dere vakgebieden voor de kiezen
kreeg. Niet alleen was de voertaal
Latijn, ook kreeg je wiskundige vak-
ken en vakken gericht op openbaar
spreken. Ik ben een hopeloze alpha
zonder ook maar iets wat op een wis-
kundeknobbeltje lijkt en spreken in
het openbaar vind ik een regelrechte
ramp. Dat mijn hele opleiding lang?
Dan maar 2012 en 8-8-4!

Bovendien was het niet meer dan
gebruikelijk dat je veel langere lesda-
gen maakte dan we nu doen. Sowieso
ging je gewoon elke dag naar college.

Onderzoek doen werd overigens pas
gestimuleerd toen de Wetenschap-
pelijke Revolutie een beetje op gang
was gekomen; daarvoor moest de stu-
dent dag in dag uit met z'n neus in de
boeken. Alles draaide om theoretische
kennis en praktijkervaring kreeg je
totaal niet mee. Stage lopen, studierei-
zen, research doen voor een paper of
een promotieonderzoek waren er alle-
maal niet bij. Klinkt vrij saai, niet
waar?

Dan nog iets over de hoge studie-
kosten. Iedereen was eerst tegen de
langstudeerboete, nu is iedereen tegen
een sociaal leenstelsel en niemand wil
dat de OV-kaart een kortingskaart
wordt. We  moeten ons echter wel rea-
liseren dat dit gigantische luxe is.
Vanaf 1815 werden dan wel studie-
beurzen verstrekt, maar deze waren
nog niet voor iedereen beschikbaar. 

Alleen uitzonderlijk goede studenten
van arme komaf kwamen in aanmer-
king. De rijkeluiskinderen konden per
definitie beginnen met een studie en
de middenmoot viel tussen wal en
schip. Was je pienter, niet heel rijk en
niet heel arm, maar waren je presta-
ties toch niet goed genoeg? Jammer,
dan kreeg je geen beurs en kon je dus
niet studeren. Zelfs met het sociale
leenstelsel, hoewel het nog toekomst-
muziek is, kan een zesjescultuur kind
uit een modaal gezin toch nog naar de
universiteit, mits hij of zij een VWO-
diploma heeft. 

Wat ik met deze wellicht overtrok-
ken vergelijking alleen maar wil zeg-
gen, is dat 8-8-4 niet het einde van de
wereld is. Tenzij we vanaf komend stu-
diejaar weer onze hoorcolleges in het
Latijn moeten volgen, natuurlijk. d

Het kan
altijd erger
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Nathalie Maciesza - Iedereen houdt van
december, de feestmaand. Althans, dat
denken ze maar. Het klinkt ook allemaal
zeer idyllisch: een schoen zetten voor
Pakjesavond, gezellig dineren met de
Kerstdagen, eindelijk weer tijd kunnen
doorbrengen met familie. Totdat je beseft
dat je ook voor die verre nicht die op
bezoek komt een kerstcadeau moet
kopen en dat de Goedheiligman niet
degene is die naar het winkelcentrum
moet op koopavond.

Nee, december staat niet meer in het
teken van de geboorte van baby Jezus,
december houdt spontane zweetaanval-
len en periodieke hartritmestoornissen
in, terwijl elke gedachte die jij hebt begint
met “fuck” en meestal eindigt met  “wat

moet ik voor iedereen kopen?!”. Het feit
is namelijk dat iedereen alles al heeft. Of
besmet is geraakt met het Apple-virus en
alleen maar dingen wil hebben die begin-
nen met een kleine i. En aangezien jouw
karige studentenbudget niet verder reikt
dan een iPod-oplader, valt dat laatste ook
af en zijn we weer terug bij ‘iedereen
heeft alles al’. De enige manier om nog
een beetje origineel te blijven met de
feestdagen is om mensen te verblijden
met presentjes in natura. Voor je vriend-
je is dat als vrouw snel opgelost met een
tien-rittenkaart (waar en wanneer hij wil),
maar voor je zusje moet je iets anders
bedenken. 

Het antwoord is – als op elke andere
mogelijke levensvraag – film. Altijd film.
Ook met Sinterklaas. En Kerst. Zelfs

Valentijnsdag, maar dan lopen we al
vooruit op de feiten en is die tien-ritten-
kaart sowieso een goed plan. Enfin, laten
we nog even verder nadenken over film
als cadeau. Het is perfect. Jij kiest de film
(in feite is het dus ook een beetje een
cadeautje voor jezelf), het is niet duur
(minder dan tien euro) en je geeft iemand
niet alleen een unieke filmervaring, maar
ook nog de gelegenheid om meer tijd
door te brengen met jou! Geloof me, dit
argument doet het goed, vooral bij moe-
ders. Om jullie (en mijzelf) extra transpi-
ratie en hartkrampen te besparen, heb ik
de beste films van december voor jullie
bij elkaar gezocht en hoeven jullie je nu
alleen nog maar zorgen te maken of je je
broek nog dicht krijgt na de feestdagen.
Stelletje vreetzakken. d

Anna Karenina (6 december)
Voor wie: Je moeder, je tante, je beste vriendin.
Waarom? Kostuumdrama, literaire verfilming, Keira Knightley, ‘nuff said. Tip voor de mannelijke lez-
ers: deze film gaat over aristocratie, het platteland en over liefde. Heel gecompliceerde, Russische
liefde. Koop dus kaartjes voor je vrouwelijke familieleden, maar blijf zelf thuis. Iedereen blij. Tenzij je
als man houdt van dit soort films (I don’t judge).

The Words (13 december)
Voor wie: Je vader, je beste vriend die schrijver wil worden, je vriendin die verliefd is op Bradley
Cooper.
Waarom?Deze film gaat over een jonge ambitieuze schrijver, wie het maar niet lukt om zijn boek
uitgegeven te krijgen. Dan vindt hij op een dag een anoniem manuscript. Ik denk dat je wel snapt
waar dit naartoe gaat. En als jij een lezer van Eindeloos bent, zal je vast wel iemand kennen die de
droom koestert om ooit een gevierd schrijver te worden. Of iemand met een twijfelachtige moraal. 

Life of Pi  (20 december)
Voor wie: Je broertje en/of zusje
Waarom?Dit is een film die behoort tot de categorie “is eigenlijk een cadeautje voor mij, vermomd
als een cadeautje voor jou”:  de langverwachte verfilming van het boek van Yann Martel over een
Indiaas jongetje dat schipbreuk leidt en op een reddingsboot belandt met een tijger. Dit is een zeer
pedagogisch verantwoord cadeau voor broertjes en zusjes, want de hoeveelheid levenslessen in
dit fantasierijke verhaal doet elk advies van jullie ouders verbleken. 

Playing For Keeps (alleen voor vrouwen!) (20 december)
Voor wie: Je vriendinnen
Waarom?Als je al misselijk wordt bij het horen van woorden als ‘familie’ en ‘chocoladekransje’, is
het tijd om je los te rukken van de thuissfeer en met je vriendinnen de hort op te gaan. Ook hier is
film het antwoord. Een avond niet nadenken, maar stompzinnig staren naar Gerard Butler is de
perfecte afsluiting van de feestdagen. 

Django Unchained (vooral voor mannen) (17 januari)
Voor wie: Je vriendje/vriendinnetje, je vrienden
Waarom? De gemiddelde man als voorbeeld genomen, zal de tienrittenkaart na 26 december al
volgestempeld zijn en is het tijd om te herstellen. Om alle lichaamssappen weer gezond te laten
vloeien, is er de nieuwe film van Quentin Tarantino die de gebroeders Coen achterna gaat met zijn
eigen moderne Western. Voor vrouwen die houden van Tarantino (noodzakelijke informatie voor
mannen die dit aan hun vriendin cadeau willen doen) of mannen die de zoetsappige Kerstsfeer van
zich af willen schudden. 

Fijne filmdagen!


