
 

 

Geachte decaan, beste Fred, 

 

 

Op 14 september 2016 ontving de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen een verzoek tot instemming met betrekking tot de opheffing van de 

masteropleiding Neerlandistiek (research). Het gaat hierbij om het afschaffen van het 

programma Nederlandse letterkunde.  Het verzoek tot afschaffing is er vooral omdat te weinig 

mensen de studie doen. Ook wordt gezegd dat er wordt ingezet op samenwerking met de 

onderzoeksmaster Literary Studies, omdat Literary Studies beter aansluit bij de huidige 

ontwikkelingen binnen het literatuuronderzoek. De FSR FGW stemt vooralsnog niet in met de 

afschaffing van de researchmaster Nederlandse letterkunde. Graag licht de FSR FGw dit toe.  

 Ten eerste wil de FSR FGw opmerken dat er wederom een expertise wordt 

ondergebracht binnen een bredere opleiding. Aangezien de FSR FGw (nog) geen 

instemmingsrecht heeft op het afschaffen van verschillende vormen van expertises, heeft de 

FSR FGw geen invloed op het behoud van deze expertise wanneer deze bij een andere opleiding 

wordt ondergebracht. Het is mede hierom erg belangrijk dat de FSR FGw instemmingsrecht 

krijgt op het afschaffen van expertises, zoals gedefinieerd en beargumenteerd in de reactie op 

de adviesaanvraag medezeggenschapsrechten onderwijsprogramma’s verstuurd op 30 oktober 

2016. De FSR FGw zou de discussie rondom medezeggenschapsrechten willen voeren voordat 

hij instemt met een verzoek om een expertise in de vorm van een opleiding af te schaffen.  

 Ten tweede wil de FSR FGw opmerken dat er nog te veel onduidelijkheid is rondom de 

status die Nederlandse letterkunde krijgt binnen de onderzoeksmaster Literary Studies. Roos 

Numan geeft in haar mail van 14 oktober aan dat Nederlandse letterkunde geen aparte track 
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wordt. De opleidingsdirecteur, Jan Don, gaf op 11 oktober in een gesprek met Elisa Janssen en 

Charlotte Osté echter aan dat dit voor hem nog niet duidelijk was. Er is dus niet alleen 

onduidelijkheid, de FSR FGw heeft ook tegenstrijdige berichten gehoord. Thomas Vaessens gaf 

daarbij tijdens de overlegvergadering van 13 oktober aan dat Nederlandse letterkunde een 

track wordt bij Literary Studies. Verder gaf Gaston Franssen op 14 oktober in een gesprek met 

Saskia Haverkamp en Bart Nijsten aan dat het voor hem ook nog niet duidelijk was. Bovendien 

gaf op 7 oktober de voormalig voorzitter van de opleidingscommissie, Sible Andringa, aan dat 

het voor de opleidingscommissie ook niet duidelijk was.  Er zijn dus veel tegenstrijdige 

berichten.  

Ten derde zullen er waarschijnlijk vakken over Nederlandse letterkunde gedeeld zijn 

met de eenjarige master Neerlandistiek. Dit betekent onder andere dat de vakken minder 

onderzoeksgericht zijn en dat is een verlies. Gaston Franssen gaf in het gesprek van 14 oktober 

aan dat dit hem onwenselijk leek. Aspecten die specifiek zijn voor Nederlandse letterkunde 

zullen in dat geval niet op onderzoeksmasterniveau worden geleerd. Dhr. Franssen gaf aan dat 

er, naar zijn weten, geen gedeelde vakken met de eenjarige master zijn. Ook hier is dus 

onduidelijkheid over. De FSR FGw vindt het belangrijk dat er duidelijk is hoeveel punten er 

gevolgd kunnen worden over Nederlandse letterkunde op onderzoeksmasterniveau. Bovendien 

gaf dhr. Franssen aan dat de eenjarige master aan het veranderen is en dat er minder losse 

vakken zullen worden aangeboden. De FSR FGw vindt het belangrijk dat het duidelijk is hoeveel  

punten er gevolgd kunnen worden in de Nederlandse letterkunde op onderzoeksmasterniveau. 

De FSR FGw wil dat hier meer duidelijkheid over komt voordat hij instemt. 

 Ten vierde wil de FSR FGw erop wijzen dat het van groot belang is dat er extra 

aandacht uitgaat naar het behoud van de specialismen op het gebied van historische 

Nederlandse letterkunde. Door Nederlandse letterkunde een onderdeel te maken van Literary 

Studies bestaat het gevaar dat historische Nederlandse letterkunde verdwijnt. Hier moet voor 

gewaakt worden. Historische Nederlandse letterkunde zou snel naar de achtergrond kunnen 

verdwijnen. In het gesprek met dhr. Don gaf hij aan dit ook een punt van zorg te vinden. Het 

verdwijnen van historische Nederlandse letterkunde naar de achtergrond zou zeer kwalijk zi jn,  

omdat het een belangrijk onderdeel is van de Nederlandstalige literatuur, die zeker niet uit het 

zicht zou mogen verdwijnen aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens de overlegvergadering 

van 13 oktober heeft Thomas Vaessens toegezegd uit te zullen zoeken hoeveel ECTS van 

Neerlandistiek er zullen komen in het nieuwe programma van Literary Studies. De FSR FGw 

moet eerst deze info hebben voordat hij een besluit kan nemen wel of niet in te stemmen.  

 Tot slot vindt de FSR FGw het van groot belang dat voor studenten de mogelijkheid 

blijft bestaan zich tijdens hun gehele master, dus ook tijdens kernvakken, op Nederlandse 

letterkunde te richten. De FSR FGw zou  graag inzicht krijgen in hoe dit mogelijk is binnen de 

vakken van Literary Studies. Nederlandse studenten moeten tevens de mogelijkheid hebben de 

primaire literatuur in het Nederlands te lezen, dus niet een vertaling. Zij zouden dus niet te veel  
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verplicht moeten worden zich op anderstalige literatuur te richten. Studenten hebben namelijk 

aan de FSR FGw aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in anderstalige literatuur. Dhr. Franssen 

en dhr. Don bleken in de gesprekken ook te vinden dat Nederlandse studenten geen vertalingen 

van Nederlandse literatuur zouden moeten hoeven lezen. Verder is het belangrijk om te 

realiseren dat wanneer er bijvoorbeeld Middelnederlandse teksten worden besproken, de 

studenten die geen achtergrond hierin hebben dus een vertaling moeten lezen. Nu is het zo dat 

de studenten een achtergrond in de Nederlandse letterkunde hebben en dus de 

Middelnederlandse tekst in de originele vorm kunnen lezen. Dat er per se vertalingen moeten 

worden gelezen is een gemis. 

 De FSR FGw heeft gesproken met de voormalig voorzitter van de opleidingscommissie 

(Sible Andringa), de opleidingsdirecteur (Jan Don), een docent van Nederlandse letterkunde en 

tevens coördinator van het onderzoeksprogramma (Gaston Franssen) en tijdens de 

overlegvergadering van 13 oktober met de hoogleraar Moderne Letterkunde (Thomas 

Vaessens). Op basis van deze gesprekken concludeert de FSR FGw dat er nog te veel 

onduidelijkheid is. De FSR FGw heeft besloten niet in te stemmen met dit instemmingsverzoek 

totdat de discussie over medezeggenschapsrechten is gevoerd, er meer duidelijkheid is over het 

onderbrengen van expertises in andere (al bestaande) opleidingen en totdat er meer 

duidelijkheid is over de manier waarop Nederlandse letterkunde wordt samengevoegd met 

Literary Studies. Deze informatie is essentieel voor de FSR FGw voor het maken van een juist 

besluit. 

 

 

Namens de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 

 

 

 

Charlotte Osté 

Voorzitter FSR FGw 

 

 

 


