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Advies betreffende het opheffen van de track Gouden Eeuw

Geachte decaan, beste Fred,

Met deze brief reageert de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR
FGw) op uw adviesverzoek betreffende het opheffen van de track Gouden Eeuw (kenmerk:
fgw19u0269). De FSR FGw adviseert positief op het opheffen van de track, maar wil wel enkele
kanttekeningen plaatsen.
De FSR FGw heeft zich met behulp van de adviesaanvraag, het gesprek met het DB van de
faculteit en een bijeenkomst met de opleidingsdirecteur een beeld kunnen vormen van het door het
bestuur geconstateerde duurzaamheidsvraagstuk. De studentenraad is echter van mening dat niet alle
opties voor een duurzame voortzetting zijn onderzocht, waardoor verkokering van het onderwijs op
de loer ligt. Zo is onder meer niet gekeken naar een andere beeldvorming en een andere naam voor de
track. Ook zijn weinig stappen gezet om het docententeam te ondersteunen in het ter discussie zetten
van de dekolonisatie van het curriculum.
De FSR FGw constateert dat deze track de laatste master betreffende de Nederlandse 17e eeuw
in de wereld vertegenwoordigd. Het gegeven dat deze unieke master niet langer zou kunnen worden
aangeboden aan onze Faculteit roept ook een aantal vragen op. Het opheffen ervan zet een wrang
precedent voor andere tracks aan onze Faculteit. Is de Decaan van mening dat niet in elk geval het
aantal studenten van een track het bestaansrecht ervan mag vertegenwoordigen?
Deze track is bij uitstek een voorbeeld van interdisciplinair onderwijs zoals de Decaan dit
Faculteitsbreed wenst in te zetten onder de noemer Humanities in Context. Deze adviesaanvraag is een
voorbeeld van de mogelijkheid dat een dergelijk onderwijs ook niet succesvol kan zijn. De

Facultaire Studentenraad

verschillende disciplines zijn in dit specialisme te veel gefocust op hun eigen discipline en blijken te
weinig gecommitteerd aan het in stand houden van een interdisciplinair specialisme. De FSR FGw is
dan ook benieuwd welke lessen de Decaan uit de opheffing van deze track haalt en hoe soortgelijke
problemen voorkomen kunnen worden wanneer HiC breed tot ontwikkeling komt, en ziet de geleerde
lessen graag terug in het antwoord op deze brief.
Voorts vindt de FSR-FGw het van groot belang dat studenten nog steeds in staat worden gesteld
om hun eigen pakket aan Gouden Eeuw-gerelateerde vakken samen te stellen. Daarom vragen wij U de
keuzevakken die deel uitmaakten van de track voort te laten bestaan. Deze keuzevakken moeten open
staan voor studenten van alle aangrenzende disciplines.
De FSR-FGw wil nogmaals benadrukken dat het haar groot verdriet doet dat deze track
verdwijnt. De geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en de stad Amsterdam zijn verwoven
met dit unieke onderwerp. De FSR-FGw hoopt dat de decaan alles in zijn macht zal doen om vakken,
programma’s en medewerkers die zich met dit onderwerp bezig te houden te beschermen.
De FSR FGw adviseert positief op de opheffing van de track Gouden Eeuw mits aan de in deze
brief gestelde voorwaarden worden voldaan en licht haar besluit graag toe in een gesprek.

Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Freya Chiappino
Voorzitter FSR FGw

Pagina 2 ~ 2

