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Inleiding 

 
 

Beste aankomende eerstejaars, 
 
Namens de leden van de Utrechtse Historische 
Studentenkring (UHSK) heten wij jullie van harte 
welkom bij de studie Geschiedenis. In deze gids 
vinden jullie informatie over allerlei zaken die 
interessant zijn voor jullie, zoals de UHSK, de studievereniging van de opleiding 
geschiedenis en al haar commissies, waarvoor jullie je tijdens de introductiedagen 
kunnen inschrijven. 
Verder vertelt deze gids kort over alle dingen die belangrijk zijn voor het succesvol 
volgen en afronden van je studie zoals regels, universitaire voorzieningen en 
adviesorganen.  
 
Wij wensen jullie veel plezier en succes met de studie en hopen dat jullie eens komen 
kijken bij de UHSK! 
  
Namens de Introductiecommissie 2019/2019, 
 
Martijn Kool 
Magali Reijneveld 
Annefloor Robijn 
Sjoerd van Hoenselaar 
Lotti Takken 
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Jaaroverzicht 

 
Blok 1:  03 september 2018 t/m 09 november 2018 
Blok 2:  12 november 2018 t/m 01 februari 2019 
Blok 3:  04 februari 2019 t/m 12 april 2019 
Blok 4:  23 april 2019 t/m 28 juni 2019 
 
Kerstvakantie (onderwijsvrij):  24 december 2018 t/m 04 januari 2019 
Onderwijsvrij:    15 t/m 18 april en 31 mei 2019 
Reflectieweek:    05 t/m 09 november 2018, 28 januari t/m 01 februari  

2019, 08 t/m 12 april 2019 
 
Kerstmis: 25 en 26 december 
Nieuwjaar: 01 januari 2019 
Goede vrijdag: 19 april 2019 
Pasen: 21 en 22 april 2019 
Koningsdag: 27 april 2019 
Bevrijdingsdag: 05 mei 2019 
Hemelvaart: 30 mei 2019 
Pinksteren: 09 en10 juni 
 
Introductie eerstejaars: 03 en 04 september 2018, kamp 31 augustus t/m 2 september 
2018  
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Bindend Studieadvies 

 
Geschiedenis heeft een Bindend Studieadvies (BSA). Dit houdt in dat de voltijdstudent in 
het eerste studiejaar voor de verplichte eerstejaarscursussen minimaal 45 ECTS van de 
in totaal 60 ECTS moet behalen om de studie te mogen vervolgen na het eerste 
studiejaar. Het collegejaar is onderverdeeld in acht vakken van elk 7,5 ECTS. Als 
eerstejaars zal je dus zes van de acht vakken moeten halen wil je de studie 
Geschiedenis aan de UU kunnen voortzetten. De deeltijdstudent mag het behalen van 
het aantal voor het BSA vereiste ECTS spreiden over de eerste twee studiejaren 
Bij het uitbrengen van het advies kan door de examencommissie rekening worden 
gehouden met bijzondere persoonlijke  omstandigheden van de student zoals ziekte of 
ernstige familieomstandigheden. Deze omstandigheden moeten in het eerste studiejaar 
wel zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de studieadviseur met de nodige 
bewijsstukken. 
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Blok 1 

 

Inleiding geschiedwetenschap  
De cursus Inleiding Geschiedwetenschap biedt een eerste kennismaking met de aard en 
veelzijdigheid van de geschiedbeoefening. Die veelzijdigheid wordt belicht aan de hand 
van verschillende tradities, thema’s en specialismen in de geschiedwetenschap. Die 
worden nader toegelicht door gastdocenten uit de betreffende velden. Twee vaste 
docenten plaatsen deze bijdragen binnen het ruimere kader van de geschiedwetenschap 
als geheel. Aan de orde komen zaken als voor- en nadelen van de gepresenteerde 
benaderingen en de culturele en politieke context ervan. Op deze wijze wordt ook een 
begin gemaakt met kritische reflectie op het vak geschiedenis. 
 

Moderne geschiedenis 
In deze cursus krijgen de deelnemers een overzicht van de geschiedenis van Europa in 
‘de lange negentiende eeuw’, vanaf de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog. Ten 
eerste zal nagegaan worden hoe de nalatenschap van de Revolutie - algemeen 
staatsburgerschap en Terreur - en het Napoleontisch bewind, is verwerkt in de 
Restauratie-regimes. Verder wordt gekeken naar de opkomst van moderne politieke 
ideologieën, zoals het nationalisme, liberalisme, conservatisme en socialisme. Dan 
komen de gevolgen van de deels mislukte revoluties van 1848 aan bod en de nationale 
eenwording van Duitsland en Italië. Ook zal gekeken worden naar de politiek en cultuur 
van het Franse en Duitse Keizerrijk, en naar de imperialistische en koloniale strevingen 
waardoor de Europese ontwikkeling aan het eind van de negentiende eeuw wereldwijde 
repercussies krijgt. Ten slotte wordt gekeken naar de oplopende spanningen die 
bijdragen aan het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog. 
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Blok 2 

 

Eigentijdse geschiedenis 
Deze cursus wordt geïntegreerd aangeboden door de afdelingen die het tijdvak van na 
1500 bestrijken: Economische en Sociale Geschiedenis (ESG), Geschiedenis van 
Internationale Betrekkingen (GIB), Politieke Geschiedenis (PG) en Cultuur-, Mentaliteit- 
en Ideeëngeschiedenis (CMI). De nadruk in deze cursus ligt echter enigszins op de 
politieke verhoudingen en de internationale betrekkingen. De cursus biedt een overzicht 
van de geschiedenis na 1914. Tevens wordt ingegaan op enkele historiografische 
problemen. Per week worden er twee artikelen gelezen, die een volstrekt verschillende 
invalshoek bieden. Ook wordt er wekelijks minimaal een primaire bron geanalyseerd. 
Geografisch uitgangspunt is het Westen, maar de veranderende (machts)relaties met en 
in de rest van de wereld komen ook aan bod. 
 

Wereldculturen 
In deze cursus wordt de traditionele Europese blik op geschiedenis gekanteld door, 
vanuit een langetermijnperspectief, de blik op niet-westerse culturen en netwerken te 
richten en hun relaties met het westen. In de Wereldgeschiedenis is er meer oog voor de 
niet-westerse geschiedenis en voor de grote verbanden tussen de verschillende delen 
van de wereld. In dit college krijgen studenten een overzicht van de ontwikkelingen en 
debatten in de Wereldgeschiedenis. Voort krijgen zij inzicht in de grote lijnen van de 
geschiedenis van de aarde en de mensheid. Daarnaast worden aan de hand van enkele 
belangrijke thema’s als cultuur, migratie, netwerken en globalisering enkele episodes uit 
de wereldgeschiedenis uitgediept die kenmerkend zijn voor de interactie tussen 
continenten en culturen. 
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Blok 3 
 

Introductie Oudheid 
In deze cursus wordt de geschiedenis van het Oude Nabije Oosten en van de Grieks-
Romeinse Oudheid behandeld. Daarbij zal een overzicht worden gegeven van de 
belangrijkste ontwikkelingen op politiek, sociaaleconomisch en cultureel gebied. Tijdens 
hoorcolleges zal de handboekstof mede aan de hand van beeldmateriaal worden 
toegelicht en aangevuld. In werkcolleges wordt dieper ingegaan op bepaalde aspecten 
van de Griekse en Romeinse geschiedenis. Op basis van antieke bronnen en moderne 
literatuur zullen bepaalde thema’s van de Griekse en Romeinse geschiedenis nader 
bestudeerd worden en wordt inzicht gegeven in de huidige wetenschappelijke debatten. 

 
Geschiedenis van de Middeleeuwen 
Deze cursus beoogt een overzicht te bieden van de westerse geschiedenis - en deels 
van de geschiedenis van het Midden-Oosten - vanaf de Late Oudheid tot in de vijftiende 
eeuw. De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen op politiek, economisch, 
sociaal en religieus-cultureel gebied zullen hierbij de revue passeren. Te denken valt aan 
de veranderingen van en in het Romeinse Rijk en de overgang naar de verschillende 
rijken en gebieden, die in het Westen hiervoor in de plaats komen. Franken, Arabieren, 
Byzantijnen, Vikingen, Ieren, Magyaren, pausen en horigen krijgen hierbij een plek. De 
komst van het christendom is eveneens een zeer ingrijpende, en voor de geschiedenis 
van Europa bepalende, ontwikkeling geweest. In later eeuwen gaat het om het ontstaan 
van universiteiten, een geweldige uitbouw en bloei van de economie met grote 
ontginningen, de vorming van het cultuurlandschap, handelsexpedities, 
ontdekkingsreizen, demografische groei en de urbanisatie van delen van Europa; 
daarnaast zijn er staatkundige ontwikkelingen, variërend van de opkomst van 
Statenvergaderingen en de langzame groei die het gezag van koningen en heersers 
doormaakt, tot opstanden en oorlogen. Op religieus en cultureel gebied spelen onder 
andere de grote concilies, maar ook de gregoriaanse hervorming, de Investituurstrijd en 
de zogenoemde Renaissance van de twaalfde eeuw. 
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Blok 4 
 

De Stad 
De ontwikkeling van steden is een van de meest fundamentele veranderingen in de 
geschiedenis van de mensheid en eentje met grote gevolgen voor de sociale, culturele, 
politieke en economische omstandigheden waarin mensen leven. De geschiedenis van 
de stad leidt daarom tot het stellen van belangrijke wetenschappelijke vragen: hoe 
ontstond de stad en waarom? Wat leert de geschiedenis van de stad ons over de 
organisatie van samenlevingen? Als thema’s komen onder andere aan bod: de creatieve 
stad, de stad als smeltkroes van migranten, ruimtelijke ordening, de machtsstrijd binnen 
en tussen steden, en de oorzaken van stedelijke groei en verval.  
 

Vroegmoderne tijd 
Tijdens de vroegmoderne tijd, de periode van grofweg de late vijftiende tot de late 
achttiende eeuw, vonden in Europa ontwikkelingen plaats die het continent in de eeuwen 
daarna nog zouden beïnvloeden. Staten namen herkenbare vormen aan, kooplieden 
zochten naar nieuwe markten binnen en buiten Europa, en de Reformatie, de 
Wetenschappelijke Revolutie en de Verlichting resulteerden in nieuwe inzichten en 
wereldbeelden. De cursus Vroegmoderne Tijd richt zich op deze drie, vaak nauw met 
elkaar verbonden, themagebieden: staatsvorming, sociaaleconomische ontwikkelingen 
en culturele en religieuze ontwikkelingen. Wat was bijvoorbeeld het verband tussen 
nieuwe militaire technieken en staatsvorming? Waaruit bestond eigenlijk de impact van 
de Europese overzeese expansie? En hoe raakten de Reformatie en staatsvorming 
vervlochten? Naar het antwoord op deze en andere vragen gaat de cursus 
Vroegmoderne Tijd op zoek.  
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Voorzieningen 
 

De Studieadviseur 
Voorlichting geven, adviseren en begeleiden van studenten zijn de hoofdtaken van een 
studieadviseur. Daarnaast adviseert zij raden en commissies op de universiteit over 
onderwijszaken. Veel studenten komen bij de studieadviseur met vragen over 
examenregelingen, studieplanning en keuzeproblematiek. Zo kan het handig zijn om een 
afspraak te maken met de studieadviseur als je bijvoorbeeld in het buitenland wilt 
studeren of als je studieproblemen hebt. Ook wanneer er sprake is van persoonlijke 
omstandigheden, ziekte of een handicap, neem dan altijd contact op met de 
studieadviseur. 
 
Studieadviseurs voltijdopleiding  
Nederlandstalige track 
Laurens Meindertsma 
l.e.meindertsma@uu.nl 
Drift 6, kamer 0.13 
 

Engelstalige track 
Evelien Hazewinkel 
e.j.hazewinkel@uu.nl 
Drift 6, kamer 0.12 

 
Informatie over de telefonische en inloopspreekuren kun je vinden op 
https://students.uu.nl/gw/geschiedenis/praktische-zaken/begeleiding-en-advies.  
 

 
Onderwijssecretariaat 
Bij het onderwijssecretariaat kun je terecht met specifieke vragen over de opleiding, 
roosters, en diploma-uitreikingen. 
Email: onderwijssecretariaat.gw@uu.nl  
Telefoon: (030) 253 8000 

 
 
Computerzalen (CIM) 
Als alle studieplekken met computer bezet zijn in de bibliotheek, kan je ook uitwijken 
naar het CIM (Centrum voor Informatisering en Mediagebruik). Naast gewone leslokalen 
zijn hier ook veel computerruimtes waar over het algemeen wel een plekje te vinden is 
om rustig te werken. 
Adres: Kromme Nieuwegracht 80  
Telefoon: 030 253 9105  
Email: helpdeskclz@uu.nl  
Website: cim.let.uu.nl 
 
 
 



 

 
Studiepunt Geesteswetenschappen 
Het Studiepunt is de basis van ondersteuning voor alle studenten aan de faculteit 
Geesteswetenschappen. Je kunt er bijvoorbeeld terecht met allerlei vragen rondom 
studieadministratie (inschrijven voor cursussen, inzien van tentamenresultaten, enzovoort) of 
voor het maken van een afspraak met een studieadviseur. Tijdens de introductiedagen krijg je 
een korte uitleg over de functie van het Studiepunt. 
 
Adres: Drift 10  
Openingstijden: ma t/m vr 11.00-15.00  
Telefoon: 030 253 6285  
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 11.00-12.30/13.00-15.00 uur.  
Email: studiepunt.gw@uu.nl  
Website: www.uu.nl/gw/studiepunt 
  

Universiteitsbibliotheek Binnenstad (UBB) 
In de UBB kan je uiteraard boeken lenen met je studentenpas. Als boeken uit het depot moeten 
komen of uit andere bibliotheken van de UU, kan je ervoor kiezen om deze te laten bezorgen bij 
de UBB. Er staan kasten met alle reserveringen. Naast boeken halen is de UBB voor veel 
studenten ook een studieplek. Er zijn een aantal plekken met computer en veel plekken zonder, 
waar je wel je eigen laptop kan gebruiken. Via de digitale plattegronden op de site van de UBB 
is het mogelijk om te zien welke computers nog vrij zijn. Na 17:00 en in het weekend moet je je 
collegekaart laten zien om toegang tot de UBB te krijgen.  
 
Op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur is de UBB ook bereikbaar via de poort aan de 
Wittevrouwenstraat 7-11, Utrecht. Tijdens tentamenperiodes en officiële feestdagen heeft de 
UBB afwijkende openingstijden! Kijk op de website voor meer informatie. 
 
Adres: Drift 27 
Openingstijden: ma t/m vr 8.00 – 22.30; za & zo 10.00 – 22.30 
Telefoon: 030 253 6115 
Website: www.uu.nl/bibliotheek 
 

Informatiebalie Uithof 
Nieuw in Utrecht, dus onbekend met de universiteit, op kamers wonen, huisbazen etc.? Hoe 
leuk het ook is om zelfstandig te zijn, soms heb je gewoon hulp nodig. Voor dit soort 
faculteitsoverschrijdende zaken bestaat er een centraal opvangpunt: de informatiebalie op de 
Uithof. 
De medewerkers kunnen je informatie en voorlichting geven over vele verschillende 
onderwerpen, zoals restitutie van collegegeld, inschrijvingen en inschrijvingsduur, financiering 
van de studie, WSF 18+, tegemoetkoming studiekosten etc. Op hetzelfde adres zijn nog enkele 
studentenvoorzieningen aanwezig. Dit zijn: 
Studentendecanen, zij kunnen je helpen als er omstandigheden zijn waardoor je 
studievertraging op kunt lopen, zoals familieomstandigheden of ziekte. 
Studentenpsychologen, voor mentale hulp als je vast dreigt te lopen in je studie of 
studentenleven. 
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Bestuursgebouw, Heidelberglaan 6 (De Uithof) 
Openingstijden: ma t/m vrij 10.00–16.00 uur 
Telefoon: (030) 253 7000; ma t/m vrij 10.00–12.00 uur & 13.00–15.00 uur;  
Email: studentenservice@uu.nl 
Veel gestelde vragen: www.uu.nl/qdesk 
 

Osiris 
Osiris is een computersysteem waarin studenten roosters, tentamendata en tentamenresultaten 
kunnen opzoeken. Via je OSIRIS-account moet je je ook in- en uitschrijven voor cursussen, 
tijdens de aangekondigde inschrijvingsperiodes. 
website: www.uu.nl/osirisstudent 
 

Opleidingscommissie 
De opleidingscommissie, bestaande uit studenten en docenten, bespreekt de cursusevaluaties 
die iedereen aan het eind van elk blok invult. Aan de hand hiervan wordt gepoogd het onderwijs 
te verbeteren. 

 
Centrum voor onderwijs en leren  
Studenten die hun manier van studeren willen veranderen of verbeteren kunnen terecht bij het 
Centrum voor Onderwijs en Leren. Dat organiseert cursussen over planning, 
tentamenvoorbereiding, scriptie- en/of paper schrijven en referaten houden. Ook biedt het 
centrum een één- of tweejarige leraren masteropleiding aan. 
Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht Heidelberglaan 1  
(kamer 302) 3584 CS Utrecht 
Telefoon: 030 253 3400 Fax: 030 253 2741 
Email: onderwijsenleren@uu.nl 
  

Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport (OER) 
Stichting OER is een onafhankelijke, volledig door studenten gerunde organisatie die onderzoek 
doet naar de kwaliteit van het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Elk jaar worden twee 
aspecten van het studeren bekeken. Dit gebeurt aan de hand van enquêtes die worden 
verspreid onder studenten. 
Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, Achter Sint Pieter 25, kamer W206  
3512 HR Utrecht Email: info@stichting-oer.nl 
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UHSK 

De Utrechtse Historische Studentenkring (UHSK) is de studievereniging van de studie 
Geschiedenis. De vereniging werd op 5 maart 1926 opgericht. Komend studiejaar zullen we dus 
onze 93ste verjaardag vieren.  
De UHSK heeft een kantoor op Drift 21, in kamer 1.06. De kamer is het centrale punt van de 
vereniging. Commissies en bestuur zijn hier aan het werk, maar het is ook een sociaal trefpunt 
voor veel geschiedenisstudenten. Tussen colleges door komen veel studenten even op de 
kamer om koffie te drinken en een (gezonde) versnapering te verorberen. Aan het begin van elk 
blok kun je ook hier je boeken ophalen voor je nieuwe vakken, die je van tevoren kan bestellen 
via de website: www.uhsk.nl. De kamer is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 
uur tot 17:00 uur.  
 
De UHSK organiseert zowel studiegerelateerde activiteiten als activiteiten die gericht zijn op 
gezelligheid. Er wordt een symposium georganiseerd, lezingen, debatten bij het Politiek Café en 
relevante excursies, zoals carrière-excursies naar Amsterdam of een dagje naar Gouda. Ook 
houdt de UHSK zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks wordt een onderwij 
evaluatiedag georganiseerd, waarop de docent van het jaar verkozen wordt. De UHSK 
onderhoudt ook goed contact met het departement Geschiedenis en haar medewerkers. Naast 
deze serieuzere activiteiten zijn er ook veel ontspannende activiteiten. We hebben maar liefst 
vijf reizen per jaar: een liftwedstrijd in oktober; een weekend in november naar een bestemming 
in de buurt van Nederland; een jaarlijkse departementsreis; een grotere reis naar een verder 
gelegen oord in de onderwijsvrije week in april; en het uitwaaiweekend naar Ameland in mei. 
Daarnaast zijn er regelmatig feestjes, borrels en er is elk jaar een cantus voor de liefhebbers 
van bier en zingen. Er zijn ook sportieve activiteiten zoals bowlen, voetbaltoernooien en 
schaatsen. Kortom: er is genoeg te doen en te organiseren; voor ieder wat wils! 
 
Al deze activiteiten worden georganiseerd vanuit diverse commissies. Op de volgende pagina’s 
zullen de commissies aan je voorgesteld worden. Ook jij kunt lid worden van deze commissies! 
Je kunt je inschrijven op de commissiemarkt tijdens de introductiedagen of door langs te komen 
op de UHSK-kamer. 
 
 

Het huidige bestuur 
Het bestuur van de UHSK zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. De 
bestuurleden zijn verantwoordelijk voor de commissies en coördineren de verschillende 
activiteiten. Naar het departement en naar andere verenigingen zijn zij ook het gezicht van de 
vereniging. Als UHSK-lid heb je veel met het bestuur te maken en de bestuursleden zullen er 
hopelijk ook aan bijdragen dat jij een leuk jaar tegemoet gaat bij de vereniging! 
 
 

Het aanstaande bestuur 
De bestuursperiode van het 92ste bestuur loopt in principe tot en met de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van 12 september, waar hun waarschijnlijke opvolgers zich zullen 
presenteren als 93ste bestuur. Omdat zij dus het grootste deel van het collegejaar 2018-2019 de 
UHSK onder hun hoede zullen nemen, leek het ons een goed idee om ook hen aan jullie voor te 
stellen.  



17 

 
 

Jacob: Hee hallo!! Ik ga dit introductiekamp mee als mentor en begin komend jaar aan mijn 

derde jaar in Utrecht. Mijn tijd als student vul ik met commissiewerk binnen de UHSK, muziek 

maken en luisteren, als gevolg van het vorige punt teveel geld uitgeven aan instrumenten, 

zinloze youtubevideo’s, misplaatst politiek chauvinisme, bier, en na deze zomer met een 

bestuursjaar bij onze mooie studievereniging. Tot in september! Ik heb er zin in.  

Wiebe: Hoi! Ik ben Wiebe en begin nadat ik jullie op dit kamp voorzien heb van een lekker 

biertje aan het derde jaar van mijn studie Geschiedenis in Utrecht. Naast dat ik dus een passie 

heb voor geschiedenis en de UHSK, hou ik me ook graag bezig met muziek, zowel het luisteren 

als het maken ervan. Als je dit weekend je muzikale hart nou wilt luchten, schroom dan niet en 

spreek me aan, dit mag natuurlijk ook als je helemaal niets met muziek hebt!  

Sjoerd: Hallo! Ik ben Sjoerd en zal komend jaar beginnen aan mijn derde jaar van 

Geschiedenis. Als jullie 

meegaan op het 

introductiekamp zullen jullie mij 

waarschijnlijk een paar keer 

voorbij zien komen als 

Commissaris Kamp van de 

Introductiecommissie. In mijn 

vrije tijd houd ik ervan om een 

lekker potje te voetballen, te 

fotograferen of even flink te 

gamen. Met een goede portie 

zuidelijke gezelligheid ben ik 

altijd wel op zoek naar gesprek of een leuk feestje. Ik kijk bijzonder veel uit naar het kamp en 

aankomend jaar en zie jullie allemaal in september!  

Omar: Hoi aanstormende eerstejaars! Ik ben Omar, en op het moment dat ik jullie activiteiten 

op het introkamp aan begeleid nog net vierdejaars geschiedenisstudent. Ik hou mij voornamelijk 

bezig met games, bier, muziek en uiteraard geschiedenis. Verder ben ik zo heel af en toe op het 

voetbalveld te vinden, maar dat is meer een uitzondering dan een regel. Mocht je nou heel 

graag over games, bier of geschiedenis willen praten, dan kan dat natuurlijk altijd. Ik heb veel 

zin in het kamp en in volgend jaar, dus tot dan!  

Caro: Ik ben Caro en nu bijna derdejaarsstudente van Geschiedenis. Twee jaar geleden ruilde 

ik mijn Zwitserse bergen in voor het mooie Utrecht. Inmiddels voel ik me helemaal thuis hier. Ik 

houd van wandelen in de bergen, biertjes drinken bij de Vingerhoed (de stamkroeg van de 

UHSK) en in het park zitten in Utrecht. Dit jaar ga ik voor de derde keer mee op Kamp en ik ben 
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samen met Jacob mentor van een internationale werkgroep. Dus kom vooral met mij praten, ik 

hou van alle soort gesprekken en sta altijd klaar om jullie vragen te beantwoorden.  

Annefloor: Mijn naam is Annefloor en ik zit in mijn derde jaar van de bachelor geschiedenis. 

Naast mijn studie ben ik graag bezig met muziek, maken spelen en luisteren. Verder ben ik 

vaak te vinden in de Vingerhoed voor een drankje. Dit jaar ga ik voor de derde keer mee op 

kamp vorig jaar als mentor en dit jaar in de organisatie als penningmeester van de 

Introductiecommissie. Als jullie tijdens de introductie vragen hebben over het kamp, de UHSK 

of gewoon even gezellig wil praten, spreek mij vooral aan.  

Ze kijken ernaar uit om jullie in september te ontmoeten en volgend jaar bij de UHSK te mogen 

verwelkomen!  
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Commissies 

De UHSK kent vele commissies. Deelnemen aan een commissie is een goede mogelijkheid om 
de vereniging en haar leden beter te leren kennen. Veel van de actieve leden van de UHSK zijn 
dan ook actief betrokken bij één of meerdere commissies. Er zijn commissies die studie-
inhoudelijke activiteiten organiseren zoals de Symposiumcommissie, UHSK voor Beter 
Onderwijs en de Holocaust Memorial Day. Daarnaast zijn er ook commissies die activiteiten 
puur voor de gezelligheid organiseren, zoals de Activiteitencommissie, Galacommissie en de 
Feestcommissie. Op de commissiemarkt op maandag kan je je aanmelden voor commissies. 
Hier wordt kort uitgelegd wat alle commissies doen: 
 

Aanzet 
De Aanzet is het podium voor geschiedenisstudenten uit Utrecht. Heb jij een goede scriptie 
geschreven en wil je meer publiek dan alleen je docent en je ouders? Dan kun je bij ons 
publiceren! Je wetenschappelijke scriptie wordt dan in samenwerking en overleg met de 
redactie omgeschreven naar een tijdschriftartikel voor een groter publiek. Naast het ‘zoeken’ 
van scripties en het begeleiden bij het omschrijven van de scripties naar tijdschriftartikelen, 
houdt de redactie zich ook bezig met andere zaken. Zo schrijven de redacteuren recensies naar 
aanleiding van recente vakliteratuur, wordt er voor elk nummer een interview afgenomen met 
een docent aan de faculteit Geschiedenis en wordt er met de redactieraad, bestaande uit 
docenten, overlegd over hoe de Aanzet in de toekomst nog beter kan worden. 
 

Alumnicommissie 
Sinds het collegejaar 2011/2012 heeft de UHSK een Alumnicommissie. Deze is 
verantwoordelijk voor het organiseren van een aantal activiteiten speciaal voor alumni, zoals 
bijvoorbeeld borrels. Daarnaast maken de leden van de commissie een aantal keer per jaar een 
nieuwsbrief met daarin nieuws over de vereniging, verslagen van activiteiten en aankondigingen 
van activiteiten die voor alumni wellicht interessant kunnen zijn. 
 

Archiefcommissie 
Sinds een paar jaar kent de UHSK een heuse Archiefcommissie. Het open slaan, onderzoeken, 
beoordelen, dicht- en eventueel weggooien van antiek UHSK-materiaal is ons werk. Geen berg 
papier is ons te veel, geen fotomateriaal te vulgair. Vele jaren UHSK-historie gaan eerst aan ons 
voorbij, alvorens wij het op een doordachte wijze proberen weg te stoppen in één der 
archiefkasten. Een schone taak, tevens een zware last.  Wellicht komen jullie één van ons nog 
eens tegen in de achterkamer, terwijl deze persoon met het zweet op zijn/haar rug en de 
mouwen opgestroopt weer een stukje geschiedenis tracht te verwerken. 
 

Activiteitencommissie (Accie) 
De  Activiteitencommissie is elk jaar  verantwoordelijk voor het organiseren van leuke uitjes 
binnen en buiten de UHSK. Activiteiten die elk jaar terugkomen zijn onder andere de Cantus en 
het Diner Roulé. Daarnaast kunnen er ook activiteiten zoals  gezellig ouderwets gymmen, een 
wijnproeverij of een volleybaltoernooi worden georganiseerd.  
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Acquisitiecommissie 
Dit is een vrij nieuwe commissie, opgezet in 2012. De Acquisitiecommissie stelt zich als doel om 
contacten te onderhouden met het bedrijfsleven en voor geschiedenisstudenten interessante 
instanties. Op die manier probeert de commissie onder andere sponsoring in de vorm van 
financiën en stageplekken te regelen. De Acquisitiecommissie is interessant voor mensen die 
de UHSK willen vertegenwoordigen tegenover potentiële werkgevers en sponsoren. Daarnaast 
speelt de commissie een rol bij het boekenfonds van de UHSK. 
 

Argus 
De Argus is het ledenblad van UHSK. In iedere uitgave zijn er nieuwe artikelen te lezen van 
onze toegewijde redacteurs. De Argus verzorgt onder andere interviews met studenten en 
docenten, vakrecensies, historische artikelen, columns, interviews met bekende oud-
geschiedenisstudenten en reis-en activiteitenverslagen. Ook organiseert de Argus elk jaar een 
dictee. Als commissie zijn we erg benieuwd naar de reacties op de Argus. Wil je een bepaald 
onderwerp aandragen, een persoon graag geïnterviewd zien, of je eigen commissie 
propageren? Neem dan contact met ons op (argus@uhsk.nl)!  
 

Beeldcommissie (BeCo) 
De Beeldcommissie is de propaganda-afdeling van de UHSK. Dit team van creatieve geesten 
zorgt voor al het promotiemateriaal voor de activiteiten. Denk hierbij aan posters, flyers, vlaggen 
en t-shirts. Wij werken vooral digitaal, bijvoorbeeld met Photoshop. Hou je van fotograferen? 
Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres! De BCco wordt door andere commissies 
ingeschakeld als zij graag foto’s van hun activiteiten willen laten maken.  
 

Carrièrecommissie 
De Carrièrecommissie is er om geschiedenisstudenten tijdens hun studie advies te verlenen 
voor ná hun studie. Voor veel mensen is het studeren van geschiedenis erg interessant maar 
blijft de vraag wat je er nu eenmaal mee kan als je studententijd erop zit. Met verschillende 
activiteiten wil de Carrièrecommissie studenten duidelijk maken dat je ook tijdens je studie al na 
kan en moet denken over je toekomst, met verschillende interessante workshops en 
bedrijvendagen.   
 

Dramacommissie (DraCo) 
De Dramacommissie van de UHSK organiseert jaarlijks een toneelstuk voor en door 
geschiedenisstudenten. Naast het acteren regelen wij zelf ook de regie en productie (denk aan 
kostuums, decor, locatie). In het verleden heeft de DraCo uiteenlopende stukken gespeeld, van 
klassiekers als Shakespeares Een Midzomernachtsdroom en An Ideal Husband van Oscar 
Wilde tot zelf geschreven stukken met titels als Ich Glaube Das Ist Das Leben en Sterk Water.  

 
Eerstejaarsraad (EJC) 
De Eerstejaarscommissie bestaat, zoals de naam al zegt, volledig uit eerstejaarsstudenten. Wij 
organiseren activiteiten speciaal voor eerstejaars, al zijn ouderejaars natuurlijk van harte 
welkom. In het verleden organiseerde de EJR onder andere een kroegentocht en een 
kroegenjacht, een avondje karaoke, bowlen, schaatsen, een casino-avond en een picknick. Wil 
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jij ook activiteiten organiseren voor je jaargenoten? Meld je dan aan voor de EJC op de 
commissiemarkt!  
 

Excursiecommissie (ExCom) 
De Excursiecommissie houdt zich bezig met het organiseren van reizen. Elk jaar worden er drie 
reizen georganiseerd. In november vindt de Kleine Reist plaats, naar een stad net over de 
grens. In de voorgaande jaren waren dit Bremen, Trier, Antwerpen en Luxemburg (foto blz. 19). 
In de onderwijsvrije week in april trekken we ruim een week naar een stad of steden verder weg. 
In het verleden hebben we onder andere Warschau & Krakau, Porto & Lissabon, Boekarest & 
Constanta en Zagreb & Ljubljana (foto blz. 19). Deze twee reizen zullen naast een grote 
gezelligheidsfactor ook een cultureel inhoudelijk aspect hebben. Aan het einde van het jaar 
wordt er traditiegetrouw een weekend naar Ameland georganiseerd. Een grote culturele insteek 
heeft deze reis niet, maar dat maakt het zeker niet minder leuk! 
 

Feestcommissie (FeCo) 
Een commissie die flink bijdraagt aan het gezelligheidsaspect van de UHSK is de 
Feestcommissie. Meerdere keren per jaar organiseert deze commissie leuke feesten, meestal 
alleen met de UHSK maar soms ook met meerdere verenigingen. Elk feest dragt altijd een 
ludiek thema, zoals ‘FecoFarmers’ (foto), ‘Netflix & Chill’ en ‘Beauty and the Beers’. Lukt het jou 
om te verschijnen in de meest originele outfit? Dan win jij misschien wel de beroemde ‘Best 
Dressed’-prijs! 

 
Filmcommissie 
De Filmcommissie verzorgt in samenwerking met het Departement Geschiedenis & 
Kunstgeschiedenis enkele filmvertoningen per jaar, in het prachtige Louis Hartlooper Complex. 
Uiteraard zijn het altijd historische film, die worden ingeleid door een deskundige spreker. Ook 
kun je je filmkennis testen op de jaarlijkse filmquiz! 

 
Galacommissie (GaCo) 
Het UHSK-gala is een vast onderdeel in het jaarprogramma. Het gala vindt elk jaar plaats rond 
de diesweek, de verjaardagsweek van de UHSK. Op die manier wordt de verjaardag van de 
vereniging op de gepaste, feestelijke, wijze gevierd. Uiteraard kent elke traditie een historisch 
verantwoord thema, zoals ‘Crystal Palace’, ‘A Masquerade at the Capulets’ en dit jaar ‘Victory in 
Europe Day’ (zie foto blz. 23). Op elk gala is het tevens mogelijk om te stemmen op een Prom 
King en Prom Queen! 
 

Historisch Relevante Commissie (HistoriCie) 
De Historisch Relevante Commissie is één van de meer serieuze commissies van de UHSK, 
maar daarom niet minder gezellig! De commissie heeft ten doel interessante en 
studiegerelateerde activiteiten te organiseren voor zowel eerstejaars als ouderejaars. Zo zijn we 
bijvoorbeeld naar het Europees Parlement in Brussel en het Gevangenismuseum in Veenhuizen 
geweest, maar we organiseren ook dagtripjes zoals naar Gouda, en in de eerste week van 
september, net ná de introductie, de Historische Kroegentocht! 
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Holocaust Memorial Day (HMD) 
Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, 
de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een herdenkingsdag: The Holocaust 
Memorial Day. Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de 
Holocaust en andere genociden (Cambodja, Rwanda, Srebrenica en Darfur). Auschwitz is 
uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van burgers. Aan de Holocaust 
Memorial Day wordt ieder jaar op verschillende Nederlandse universiteiten prominent aandacht 
geschonken. Ook aan de Universiteit Utrecht willen wij deze bijzondere dag niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Ieder jaar organiseert de UHSK rond 27 januari de Holocaust Memorial Day 
voor de Universiteit Utrecht. Elk jaar kiest de HMD een speciaal thema, zoals ‘instituties’ of 
‘vergeten slachtoffers’. 
 

Muziekcommissie (MusiCie) 
De Muziekcommissie is een gezelschap dat de leden van de UHSK in contact wil brengen met 
historische klassiekers, heroïsche wijsjes en andere onvergetelijke liederen. Elk jaar worden er 
twee open podia georganiseerd, een intiem, akoestisch open podium en een groot open podium 
in de diesweek (foto blz. 15).  

 
Ouderdagcommissie (OuCo) 
De Ouderdagcommissie organiseert een dag speciaal voor alle ouders van de 
geschiedenisstudenten aan de Universiteit Utrecht (foto blz. 6). De Ouderdag is bedoeld om 
ouders kennis te laten maken met de studie geschiedenis en de studentenstad Utrecht. Na een 
opening in het Academiegebouw door een docent, de UHSK en de ouderdagcommissie worden 
de ouders in verschillende groepen verdeeld waarna de rest van het programma volgt. Na een 
kop koffie met een lekker stuk taart krijgen de ouders een rondleiding die geheel verzorgd wordt 
door geschiedenisstudenten zelf. De ouders krijgen zo de mogelijkheid een kijkje te nemen in 
de historische stadspanden van de universiteit, zoals de universiteitsbibliotheek en de 
onderwijslocaties.  

 

Politiek Café (PolCa) 
Het Politiek Café organiseert gedurende het collegejaar verschillende debatten en lezingen over 
uiteenlopende onderwerpen en met steeds nieuwe, bekende en minder bekende sprekers. Na 
het debat is er ruimte om de discussie voort te zetten onder het genot van een hapje en een 
drankje:  
de ideale manier om bezig te zijn met de samenleving en de politiek! Afgelopen jaar hielden we 
ons bezig met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, het fenomeen populisme en uiteraard 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer (foto blz. 15, 23). 
 

Symposiumcommissie (SymCo) 
Elk jaar organiseert de Symposiumcommissie een historisch symposium. Dit is altijd één van de 
activiteiten in de diesweek. Naast het aanhoren van sprekers zal er ruimte zijn voor het voeren 
van een discussie over het gekozen thema, waaraan de sprekers onder leiding van de 
dagvoorzitter in gesprek gaan met het publiek. Thema’s variëren van conflict studies 
(terrorisme) en politieke geschiedenis (de crisis van de democratie, foto) tot cultuurgeschiedenis 
(utopieën in historisch perspectief). 
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UHSK voor Beter Onderwijs (UBO) 
Wat de UBO wil bereiken is heel simpel: beter onderwijs! Dit begint bij het eerste jaar van de 
opleiding geschiedenis. De UBO zal dit jaar proberen elk blok een activiteit te organiseren die 
samenhangt met een eerstejaarscursus. In samenwerking met de cursusdocent wil de UBO zo 
het onderwijs in het eerste jaar een extra dimensie geven. Daarnaast verzorgt de UBO 
tentamentrainingen voor eerstejaarsstudenten. Het is gebleken dat het verschil tussen een 
universitair tentamen en de toetsen op de middelbare school voor veel studenten erg groot is. 
Door middel van deze trainingen willen we studenten beter voorbereiden, zodat ze weten wat 
hen te wachten staat en ze het tentamen goed  aankunnen. Naast onderwijsinhoudelijke 
activiteiten creëert de UBO ook medezeggenschap voor studenten over de kwaliteit van het 
onderwijs. Dit wordt gedaan door het organiseren van een Onderwijs Evaluatiedag. Tot slot is 
de UBO ook verantwoordelijk voor het voordragen van een docent voor de Docentenprijs van de 
Universiteit Utrecht.  
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Samenwerkingen 
International Students of History Association (ISHA) 
Zoals de naam al zegt, een internationale organisatie voor en door geschiedenisstudenten. De 
UHSK is hier ook lid van. Elk jaar worden er verscheidene seminars georganiseerd door de 
verschillende secties van ISHA en één keer per jaar is er een grote conferentie. Het is een leuke 
manier om andere steden en universiteiten te leren kennen, internationale contacten op te doen 
en om andere visies te horen en te zien te krijgen op de geschiedschrijving en de studie 
geschiedenis.  
 

Studenten Geschiedenis Nederland (SGN) 
Hoewel we in Utrecht natuurlijk erg trots op onze studie en studievereniging, zijn er nog meer 
plekken in Nederland waar je geschiedenis kunt studeren. Met deze verenigingen zit de UHSK 
samen in SGN, een samenwerkingsverband die elk jaar een prachtige dag organiseert voor alle 
geschiedenisstudenten in Nederland. Afgelopen jaar zijn we naar Groningen geweest, waar we 
onder andere genoten van een symposium over geschiedenis en humor, een wijnproeverij en 
een stadsrondleiding. Uiteraard wordt de avond afgesloten met een dansje, waarbij de 
gastheren en gastvrouwen hun gasten meenemen in hun nachtleven van hun eigen stad. 
 

Studieverenigingenoverleg Geesteswetenschappen (SVO) 
De UHSK zit samen met alle andere verenigingen van de faculteit geesteswetenschappen in het 
SVO. Dit SVO houdt zich bezig met enkele zaken achter de schermen, maar maakt ook enkele 
mooie samenwerkingen tussen de verschillende verenigingen nodig. Zo wordt er jaarlijks 
gevoetbald en gedineerd, en is het halfjaarlijkse Let’sGo-feest een uitstekende gelegenheid om 
studenten van andere opleidingen te ontmoeten – één van deze feesten vindt altijd meteen aan 
het begin van het jaar plaats! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontspanning 
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Olympos 
Sportcentrum Olympos, gelegen aan de Uppsalalaan op de Uithof, is hét sportcentrum voor de 
Utrechtse student. Het complex biedt een groot aantal sporten en sportcursussen aan tegen 
een zeer voordelig studententarief. Het complex heeft ook nog, naast de mooie ligging, een 
eigen grote fitnessruimte, squashbanen en een sportbar, waar je na het sporten even je spieren 
tot rust kan laten komen onder het genot van een al dan niet gezond drankje met je 
spelgenoten. Voor de sportieve student is Olympos dus de plek bij uitstek om wat energie kwijt 
te raken of je geest even wat rust te geven. 
  
Sportcentrum Olympos Uppsalalaan 3 3584 CT UTRECHT  
Telefoon:  (030) 253 4471 
Email: info@olympos.nl    
Website: www.olympos.nl  
  

Parnassos 
Parnassos is het alomvattende culturele hart van studerend Utrecht. Theater, dans en vele 
stromingen in de muziek (van populair tot klassiek) zijn hier vertegenwoordigd. Je kunt je in 
bovengenoemde kunstvormen bekwamen via tal van cursussen. Wanneer je deze kunsten al 
onder de knie hebt, kun je terecht bij muziek- en theatergezelschappen, die repeteren in 
Parnassos, zoals het studentensymfonie-orkest, het Utrechtsch Studenten Concert, het 
Utrechtsche Studenten Koor en Orkest.  
  
Kruisstraat 201 3581 GK Utrecht  
Telefoon:  (030) 253 8448 (receptie) 
    (030) 253 8441 (cursusadministratie) 
Email: info.parnassos@uu.nl    
Website: www.uu.nl/parnassos 
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Elke woensdag: 
UHSK borrel vanaf 21:00 uur in Café De Vingerhoed 

(Donkere Gaard 11) 
 
 
 

 

 


