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In 1986 stond de vakgroep Klassieke Talen van de Universiteit Utrecht stil bij het feit dat hier 
sinds 350 jaar de klassieke literatuur, de klassieke talen en de antieke cultuur bestudeerd 
werden. Veel reden tot feestvieren was er echter niet. Met het einde van het studiejaar 
1985/86 kwam er een einde aan deze gedenkwaardige traditie. De vakgroep werd in het kader 
van de grote landelijke operatie ‘Taakverdeling en Concentratie’ (TVC) in het universitaire 
onderwijs en onderzoek opgeheven. De hoogleraar Klassiek Latijn (vanaf 1957), H.L.W. 
Nelson, werd na zijn emeritaat in 1984 niet opgevolgd. Zijn collega A.H.M. Kessels, die in 
1981 hoogleraar was geworden als opvolger van W.J. Verdenius, ging naar Nijmegen, waar 
de leerstoel voor Grieks vacant was. De beide overgebleven medewerkers, J. den Boeft en S. 
Wiersma, werden ondergebracht bij de intervakgroep letterkunde met een dubbelbenoeming 
bij de afdeling Oude Geschiedenis, die organisatorisch bij het Instituut voor Geschiedenis 
hoorde.  
 
Het meest opmerkelijke aspect van deze gebeurtenis was wellicht dat het voorstel tot 
opheffing oorspronkelijk afkomstig was uit de eigen faculteit. Vanwege de penibele financiële 
situatie was de Utrechtse Faculteit der Letteren eind 1981 door het College van Bestuur 
gedwongen tot een reorganisatie. Een interne commissie zou hiertoe voorstellen moeten 
formuleren. In oktober 1982 verscheen haar rapport. Volgens de hierin neergelegde 
voorstellen zou een reeks vakgroepen moeten verdwijnen, waaronder Klassieke Talen en 
Archeologie, Slavisch, de Scandinavische talen, Italiaans en Portugees. Maar ondertussen was 
door minister Deetman met zijn nota van 1 september 1982 de landelijke operatie van 
taakverdeling en concentratie in het hoger onderwijs (TVC) op gang gebracht. Doel van deze 
operatie was het realiseren van een substantiële bezuiniging op het universitaire onderwijs en 
onderzoek. Deze beide reorganisaties – van de Utrechtse letterenfaculteit en de landelijke 
taakverdeling en concentratie – raakten met elkaar verbonden. Want de facultaire commissie 
stelde voor de hiervoor genoemde vakgroepen in te brengen in het landelijke TVC-overleg – 
niet als onderwerp van de onderhandelingen, maar met het expliciete doel ze af te schaffen. 
Dat laatste ging echter niet zonder slag of stoot. Er was verzet tegen de voorstellen, en zowel 
binnen de faculteit als in het landelijk overleg bleek de afschaffing van de studierichting 
Klassieke Talen niet op voorhand een uitgemaakte zaak. Dat hoop ik hierna te laten zien. 
Maar de keuze deze studierichting af te schaffen had ook een lange voorgeschiedenis die 
misschien licht kan werpen op de latere beslissing tot afschaffen.  
 
De opbouw van de nu volgende reconstructie heeft zodoende globaal een chronologische 
opzet. Het onderzoek is gebaseerd op de archieven van de Universiteit Utrecht, van de 
Academische Raad (in het Nationaal Archief in Den Haag, toegangnummer 2.14.35) en van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (opgeslagen bij de Centrale Archief 
Selectiedienst in Winschoten). Grote dank ben ik verschuldigd aan prof. Lex Heerma van 

                                                 
1 Dit artikel is voortgekomen uit mijn postdoconderzoek als onderdeel van het Utrechtse onderzoeksproject 
‘Rem of stimulans? De institutionele inbedding van de geesteswetenschappen’ in het kader van het NWO-
programma ‘Culturele vernieuwing en de grondslagen van de geesteswetenschappen’. Bij het schrijven van dit 
artikel heb ik van allerlei zijden hulp en informatie mogen ontvangen, waarvoor ik hierbij iedereen mijn 
hartelijke dank zou willen uitspreken. Hans Donck en Maarten Tromp hebben mij wegwijs gemaakt in het 
labyrintisch archief van de Universiteit Utrecht. Eerdere versies van dit stuk werden van commentaar voorzien 
door prof. H.W. Bodewitz, prof. L.J. Dorsman en prof. L. Heerma van Voss. Uiteraard blijf ik uiteindelijk 
verantwoordelijk voor alle hier geboden informatie en interpretaties. 



Voss, die als student deel uitmaakte van de facultaire commissie die het voorstel tot 
afschaffing van de vakgroep Klassieke Talen heeft gedaan en die zo vriendelijk was mij zijn 
op dit commissiewerk betrekking hebbende archief (inclusief een dagboekje dat hij bijhield in 
de eerste maanden van zijn commissiewerk) voor mijn onderzoek ter beschikking te stellen. 
De reconstructie van de totstandkoming van dit voorstel was zonder dit materiaal niet 
mogelijk geweest.2 Daarnaast is een groot aantal betrokkenen bereid geweest met mij te 
spreken over deze voor velen weinig aangename periode in de geschiedenis van de Utrechtse 
Letterenfaculteit. Het is niet mogelijk allen hier met naam en toenaam te bedanken. Waar ik 
direct informatie aan gesprekken of brieven heb ontleend, wordt dit expliciet en met dank ter 
plaatse vermeld. 
 
De voorgeschiedenis van de TVC-operatie 
 
In 1971verscheen een TVC-rapport van de hand van J.M. van Boetzelaer als intern stuk van 
het ministerie van onderwijs, dat als discussiestuk werd aangeboden aan de Academische 
Raad (AR.), de voorloper van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten 
(VSNU).3 Op blz. 7 wordt geconstateerd dat door de teruglopende vraag naar gymnasiaal 
onderwijs de belangstelling voor de studie sterk was teruggelopen (van 140 eerstejaars 
studenten landelijk in 1960 tot 40 in 1970; en van een totaal aantal studenten van 776 tot 555 
landelijk). Ondertussen was de totale staf in de periode 1965-1970 met 30% gegroeid. Van 
Boetzelaer, die in Utrecht Klassieke Talen had gestudeerd en in dit zelfde jaar 1971 bij de 
sanskritist Gonda gepromoveerd was4, adviseerde daarom tot ‘consolidatie’ over te gaan; dat 
wil zeggen dat de staf niet verder uitgebreid zou mogen worden. Bovendien meende hij dat de 
vakgroepen van de UvA en de VU tot een nauwe samenwerking zouden kunnen overgaan en 
dat de vakgroep van de RUG zou kunnen worden opgeheven: “Groningen zou, gezien het 
geringe aantal studenten, geleidelijk kunnen worden opgeheven door opengevallen plaatsen 
niet opnieuw te bezetten en de wetenschappelijke staf te doen overgaan naar een der elders 
overgebleven sub-faculteiten.”5 
 
Het rapport werd als discussiestuk voorgelegd aan de Academische Raad. Deze leverde in 
augustus 1972 scherpe kritiek, met name op de eenzijdig kwantitatieve onderbouwing. 
Nadrukkelijk werd daarbij gewezen op het grote belang van de Klassieke Talen “voor een 
fundamenteel inzicht in taalkundige en literaire ontwikkelingen, zoals deze in iedere 
academische studie van de westerse talen en hun letterkunde aan de orde komen. […] Mede 
met het oog op mogelijke toekomstige reacties op de huidige tendens tot ‘ontworteling’ van 
ons cultuurbeeld en onze achterstand ten opzicht van het meer klassiek georiënteerde 
onderwijs in de nabuurlanden, dient te worden gewaakt tegen afbraak van het huidige nog 
bestaande wetenschappelijke potentieel in dit vakgebied.”6  
 
Tegelijkertijd onderkende de Raad de noodzaak om tot nauwere samenwerking en 
taakverdeling te komen.7 In december 1965 had de minister van OKW namelijk de 
taakverdelingskwestie al op de agenda gezet (aardkunde, culturele antropologie, enkele 
kleinere letterenstudies zoals Portugees en de Slavische Talen). Deze taakverdeling was door 
minister Veringa in de ‘Nota ontwikkelingsplannen universiteiten en hogescholen 1969-1972’ 

                                                 
2 In het vervolg wordt naar dit archief verwezen als: Archief HvV. 
3 Het rapport van Van Boetzelaer en de correspondentie hierover: Archief AR. inv.nr. 288/02.451. 
4 Informatie van prof. H.W. Bodewitz in een brief aan de auteur, 12 jan. 2007. 
5 Blz. 8. Vgl. de samenvatting blz. 20, punt 4.1.1 en de kwantitatieve onderbouwing in bijlage IV, blz. 5-8. 
6 Archief AR. inv.nr. 288/02.451. 
7 Vgl. stukken in: Archief AR. inv.nr. 288/02.451. 



tot algemeen beleidsprincipe gemaakt. Om die reden legde de Academische Raad het rapport 
van Van Boetzelaer voor aan de Commissie Besturen Letterenfaculteiten (CBL), een 
overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de besturen van alle Nederlandse 
letterenfaculteiten zitting hadden. 
 
Het rapport van Van Boetzelaer werd besproken op de vergaderingen van de CBL van 12 
maart en 14 juni 1973.8 Ten aanzien van de studierichting Klassieke Talen werd op 14 juni 
vastgesteld (blz. 3 van het verslag): “De commissie is van mening dat continuïteit verzekerd 
moet zijn, maar dat gestreefd moet worden naar verdere specialisatie; zij kan zich verenigen 
met de door van Boetzelaer voorgestelde consolidatie.” Over Van Boetzelaers concrete 
voorstel tot inkrimping van het aantal vestigingen wordt in het verslag met geen woord gerept. 
In de brief die de CBL op 2 juli 1973 de voorzitters van de letterensecties van de 
Academische Raad toestuurde, wordt de studie Klassieke Taal en Letterkunde gerekend tot de 
studierichtingen die in alle letterenfaculteiten op hoofdvakniveau aanwezig dienden te zijn.9 
 
De Academische Raad had het rapport van Van Boetzelaer doorgezonden, omdat de angst 
bestond dat het rapport, hoewel slechts als ‘discussiestuk’ bedoeld, door het ministerie als 
uitgangspunt voor haar beleid zou kunnen gaan dienen. Om die reden besloot de CBL in het 
voorjaar van 1974 dat een kleine commissie uit haar midden, waarin een vertegenwoordiger 
van iedere letterenfaculteit zitting had, voorstellen zou doen om bij een aantal kleinere 
studierichtingen tot onderlinge taakverdeling te komen. De uitvoering zou moeten geschieden 
op basis van vrijwilligheid. Deze commissie werd ingesteld in december 1975. Zij stond 
onder voorzitterschap van de Leidse graecus C.M.J. Sicking. Een jaar later legde zij de Sectie 
Klassieke Oudheid van de AR de vraag voor: “acht de sectie het denkbaar dat voor één of 
meer van de vakken van het kandidaatsexamen in één of meer faculteiten wordt volstaan met 
een beperkte voorziening op medewerkersniveau en dat de student die dit vak als hoofdvak 
wenst te kiezen zijn studie na het kandidaatsexamen elders voortzet?”10 De Sectie antwoordde 
op 26 febr. 1977 eensgezind ontkennend. Maar daarmee was deze gedachte nog niet van tafel. 
In de vergadering van de CBL van 14 maart 1977 werd gediscussieerd over het begrip en de 
invulling van de zogenaamde ‘kernfaculteit’ en de rol die de studie Klassieken daarin zou 
moeten spelen.11 De vertegenwoordiger van Utrecht, prof. Zwanenburg, zou volgens het 
verslag “er niet zonder meer vanuit willen gaan dat in alle zes letterenfaculteiten een complete 
studierichting klassieke taal en letterkunde noodzakelijk is. Nadere bezinning op de plaats die 
de klassieke oudheid in onze cultuur inneemt is gewenst.” In de volgende maanden bleef de 
kwestie op de agenda.12 
 
In een vertrouwelijk conceptplan van begin september 1977, waaraan de Leidse graecus 
C.M.J. Sicking en de Amsterdamse latinist H. Pinkster (UvA) hadden meegewerkt, werd 

                                                 
8 Archief AR. inv.nr. 800. 
9 Archief AR. inv.nr. 800. 
10 Archief AR. inv.nr. 801. 
11 Verslag vergadering 14 maart 1977, blz. 6-7; archief AR. inv.nr. 801. 
12 Op de vergadering van de CBL van 16 mei 1977 werd, blijkbaar naar aanleiding van een voorstel om de studie 
klassieken uit de ‘kernfaculteit’ te halen, geen overeenstemming bereikt over de verdeling van de leerstoelen op 
dit vakgebied – naast Grieks en Latijn ook Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie. Op 9 juni 1977 volgde 
een brief van de CBL aan de Sectie Klassieke Oudheid van de AR, waarin vastgesteld werd dat de studierichting 
vergeleken met andere studies zeer ruim van middelen was voorzien en waarin de sectie de vraag voorgelegd 
werd: “indien reductie van de voorzieningen op Uw vakgebied nodig zal zijn – en daaraan lijkt niet te ontkomen 
– meent U dan dat onderzoek en onderwijs beter gediend zijn met concentratie van voorzieningen dan wel met 
spreiding?” Ook in dat laatst geval zou sprake moeten zijn van een reductie van het aantal kroondocenten, met 
als gevolg een despecialisatie.  (Stukken in archief AR. inv.nr. 801). 



voorgesteld het aantal leerstoelen op het terrein van de Klassieke Talen te verkleinen (met 
name Pinkster wierp zich in de vergaderingen van de CBL herhaaldelijk op als pleitbezorger 
van verdergaande concentratie in het vakgebied). De studierichting zou volledig behouden 
blijven in Leiden, Groningen en aan de UvA. Als hoofdvak zou zij bovendien blijven bestaan 
aan de VU, waar echter één component van de onderdelen Grieks, Latijn en de Oude 
Geschiedenis in samenwerking met de UvA aangeboden zou moeten worden, en de KUN, 
waar Oude Geschiedenis als afstudeerrichting zou verdwijnen en waar slechts een beperkte 
voorziening voor Klassieke Archeologie zou blijven bestaan. In Utrecht zou de studie slechts 
als bijvak, dus zonder kroondocenten, gehandhaafd worden. Het plan lekte echter uit en de 
Utrechtse faculteit weigerde verder medewerking aan de uitvoering te verlenen.13 Een poging 
van Sicking in een buitengewone vergadering van de sectie Klassieke Oudheid van de AR op 
7 oktober de hier bijeengekomen hoogleraren van de noodzaak van concentratie te overtuigen 
mislukte.14 De vertegenwoordigers van de in de plannen gespaarde instellingen steunden de 
voorstellen, maar de latinist Nelson hield namens Utrecht een pleidooi voor het behoud van 
alle vestigingen. In het eindrapport bleef uiteindelijk noodgedwongen de bestaande status quo 
gehandhaafd: alle faculteiten hielden een hoofdvakvoorziening. Maar de optie van 
concentratie werd nadrukkelijk opengehouden:  
 

“Het gaat hier immers om een complex vakgebied, dat als zodanig eerder voor concentratie 
dan voor spreiding in aanmerking komt, gezien de omvang van de voor een 
hoofdvakvoorziening benodigde basisvoorzieningen. Het gevolg van een beslissing, het 
desondanks op te nemen in de vaste kern is dan ook een aanzienlijke mate van despecialisatie, 
die in het kader van de taakverdeling alleen door concentratie voorkomen kan worden. […] De 
meerderheid is van mening dat concentratie vooralsnog niet opportuun moet worden geacht. 
Derhalve is de studierichting gerekend tot de vaste kern, en zijn daartoe 18 kroondocenten (3 
in elke faculteit) beschikbaar gesteld.”15 

 
Een vergelijkbare conclusie ten aanzien van de Klassieke Talen werd getrokken in een intern 
rapport van juni 1977 van een werkgroep van de Utrechtse letterenfaculteit, die, mede “in het 
licht van de landelijke situatie”, een voorstel diende te formuleren met betrekking tot de 
samenstelling van de faculteit.16 Voor een volwaardige letterenfaculteit ging de commissie uit 
van een ‘rompfaculteit’, bestaande uit de studierichtingen die maatschappelijk relevant waren 
“gemeten aan de hand van de behoefte aan leraren V.W.O. samenhangend met een grote 
aantrekkingskracht voor studenten.” (blz. 3) Dit criterium gold volgens de commissie in 
mindere mate voor de relatief kleine studierichting Klassieke Talen, die echter wel weer van 
belang was voor de andere studierichtingen binnen de rompfaculteit. De studierichting werd 
daarom uiteindelijk toch tot de rompfaculteit gerekend (blz. 6). In de aanbevolen 
kroondocentenstructuur was dan ook ruimte voor hoogleraren Oude Geschiedenis en 
Archeologie, alsmede voor Grieks en Latijn. Opmerkelijk is dat uit het rapport blijkt dat de 
vakgroep een derde leerstoel, voor antieke cultuur, claimde “onder verwijzing naar het 
                                                 
13 Vgl. brieven aan de leden van de faculteitsraden en de vakgroepen en aan de voorzitter van de CBL, beide van 
24 sept. 1977 (bij stukken vergadering faculteitsraad letteren van 7 okt. 1977, archief UU, doos 1341), en de 
verslagen van de vergaderingen van de CBL van 19 en 26 september 1977 (archief AR. inv.nr. 801). In de 
vergadering van de CBL van 19 sept. 1977 deelde de vertegenwoordiger van Utrecht, Zwanenburg, echter reeds 
mee: “Utrecht is bereid te praten in een geef- en neemgesprek en daarbij in de buurt te komen van wat 
voorgesteld wordt. Het lijkt onmogelijk om het voorstel voor Grieks, Latijn en Oude Geschiedenis binnen het 
kader van dit voorstel voor te leggen aan de faculteitsraad.” 
14 Concept-notulen van de buitengewone vergadering van de sectie Klassieke Oudheid van de AR, 7 okt. 1977, 
archief AR. inv.nr. 379. 
15 Blz. 18-19: archief AR. inv.nr. 802. 
16 Het rapport van de ‘Werkgroep ad-hoc Studierichtingen- en Kroondocentenstructuur’ bevindt zich in Archief 
UU bij de stukken voor de vergaderingen van de faculteitsraad van 24 en 28 juni 1977 (doos 618). 



veranderende karakter van het vakgebied.” (blz. 10) Het gaat hierbij waarschijnlijk om het 
voorstel van de vakgroep een persoonlijk lectoraat voor de oudhistoricus L.F. Janssen in te 
stellen (zie verder onder). De commissie zag hiervoor echter geen noodzaak.  
 
De ontwikkeling van een ‘proefdisciplineplan Letteren’  
 
Met het rapport van de CBL was echter de discussie over taakverdeling en concentratie 
binnen de sectie letteren van de Academische Raad nog niet afgesloten. In 1979 introduceerde 
het Ministerie van Onderwijs de zogenaamde ‘disciplineplanning’.17 Begin 1981 werd het 
besluit genomen “tot het bij wijze van proef doen opstellen van een beperkt aantal 
disciplineplannen.” De universitaire instellingen zouden binnen het kader van de 
Academische Raad bestandopnames moeten maken van de bestaande voorzieningen: “De 
status van een disciplineplan is een advies aan de instellingen, voornamelijk bij de opstelling 
van hun ontwikkelingsplannen en voor het nemen van o.a. Taakverdelingsbeslissingen. Dit 
advies wordt opgesteld door de deskundige beoefenaren van het vak…” In tegenstelling tot de 
plannen van de CBL was er geen sprake van een op vrijwilligheid gebaseerde 
vrijblijvendheid; in tegenstelling tot de in 1982 ingezette TVC-operatie ontbraken dwingende 
voorwaarden tot bezuinigingen. 
 
Een “schrijfgroep” bestaande uit N.H.J. v.d. Boogaard, H.J.W. Drijvers, de classicus H. 
Pinkster en, namens de sectie Geschiedenis van de AR, H.L. Wesseling stelde een concept op 
voor een proefdisciplineplan letteren. De tweede versie verscheen in maart 1982, op het 
moment dat de Utrechtse letterenfaculteit begon aan haar reorganisatie. In de discussie met 
betrekking tot deze reorganisatie werd ook dit concept betrokken. Vandaar dat ik er hier kort 
op inga, ondanks het feit dat het plan in de landelijke TVC-discussie geen rol van betekenis 
heeft gespeeld en de discussie over de proefdisciplineplannen van de AR-secties in mei 1984, 
onder de ondertussen gewijzigde omstandigheden, officieel afgebroken werd. 
 
De schrijfgroep sloot nadrukkelijk aan bij “haar voorgangster de CBL” (blz. 1). Uitgangspunt 
vormde enerzijds de samenhang van de letterenfaculteiten en letterenstudies, en niet zoals bij 
de proefdisciplineplannen van andere faculteiten de individuele studierichtingen, anderzijds 
de noodzaak tot afslanking en voortgaande taakverdeling en concentratie. Met betrekking tot 
dit laatste punt constateerden de auteurs dat het er niet om ging “verdere groei en afronding 
van voorzieningen georganiseerd te doen verlopen, zoals het toenmalige CBL-plan beoogde”, 
maar om het op een verantwoorde wijze realiseren van bezuinigingen op het landelijke 
letterenonderwijs- en onderzoek. In een “numerieke benadering” gaf de schrijfgroep aan 
hoeveel vestigingsplaatsen voor de specifieke letterenstudies gehandhaafd zouden moeten 
worden. Uitgangspunt daarbij was dat naast een aantal studierichtingen die als hoofdvak in 
alle faculteiten aangeboden zou moeten worden, het basisaantal voor een hoofdvakvestiging 
25 eerstejaars studenten per jaar zou moeten zijn. Voor de studierichting Griekse en Latijnse 
taal en cultuur zou dat bijvoorbeeld betekenen dat het aantal vestigingen op hoofdvakniveau 
zou moeten worden teruggebracht van zes naar vier (blz. 19). Wel lieten de auteurs de 
mogelijkheid open dat daar waar hoofdvakvestigingen zouden moeten verdwijnen 
bijvakvoorzieningen ten behoeve van de dienstverlening aan andere studierichtingen en 
faculteiten gehandhaafd zouden kunnen worden.  
 

                                                 
17 Het volgende naar de stukken in het archief MvO. CAS archiefblok nr. 5168, inv.nr. 3846. 



De reorganisatie van de Utrechtse letterenfaculteit  
 
In het begin van de jaren 1980 had de Utrechtse Faculteit der Letteren grote financiële 
problemen. Het budget werd systematisch overschreden en op 20 november 1981 werd een 
‘selectieve vacaturestop’ in de faculteit afgekondigd.18 Het enige alternatief dat het College 
van Bestuur bood, was reorganisatie. Omdat het faculteitsbestuur een absolute vacaturestop 
met de te verwachten scheefgroei van de faculteit niet wenselijk achtte, stelde het op 7 
december voor tot reorganisatie over te gaan.19 Er werden twee facultaire commissies 
ingesteld die de bestaande faculteit moesten doorlichten – één voor de reorganisatie van het 
beheer en de dienstverlening in de faculteit en één voor de reorganisatie van de onderwijs- en 
de onderzoeksstructuur.  
 
Op 1 maart 1982 kwam de commissie voor de reorganisatie van de onderwijs- en de 
onderzoeksstructuur (voortaan afgekort als de commissie O&O) voor het eerst bijeen. Zij 
bestond voor een belangrijk deel uit bestuurlijke zwaargewichten. Voorzitter was de decaan 
van de faculteit, de hoogleraar Sanskriet prof. Henk Bodewitz. Daarnaast hadden zitting zijn 
beoogde opvolger per 1 september, de taalkundige prof. Henk Schultink; de anglist prof. 
Bram Verhoeff, die in de jaren 1976-1980 Rector Magnificus van de Utrechtse universiteit 
was geweest; de taalkundige drs. Jan de Vries, die lid was van het faculteitsbestuur en op 1 
september de commissie voortijdig verliet om lid te worden van het College van Bestuur; 
namens geschiedenis als de grootste vakgroep van de faculteit drs. Gerard Hooykaas; de 
secretaris van de faculteit, mr. Ad van Kooijk; en als student Lex Heerma van Voss. Als 
adviseur was het hoofd van de afdeling personeelszaken van de faculteit, A.J. van der Nat, aan 
de commissie toegevoegd. 
 
Het College van Bestuur had op 5 februari in een brief aan de faculteit duidelijk te kennen 
gegeven dat de herstructurering zodanig zou moeten geschieden “dat binnen een verminderd 
middelenkader een efficiëntere inzet van de personele en materiële middelen in een geringer 
aantal richtingen bereikt wordt.” Dat betekende concreet dat de commissie O&O voorstellen 
zou moeten formuleren voor de profilering van de faculteit en op basis daarvan vakgroepen 
zou moeten aanwijzen die konden worden afgestoten. In dit verband wees het College van 
Bestuur er nadrukkelijk op “dat elementen van concentratie (landelijke) taakverdeling [sic] en 
taakafstoting een belangrijke rol zullen moeten spelen.” Het plan van de CBL speelde in de 
overwegingen van de commissie daarom van begin af aan evenzeer een rol als het 
proefdisciplineplan, waaraan op dat moment in opdracht van de minister werd gewerkt.20 
 

                                                 
18 Vgl. brief 3 dec. 1981over het ‘bestedingsplan personele middelen 1982’ van het faculteitsbestuur aan CvB. 
(07.125 TVC, doos 226, map: ‘Voornemen tot reorganisatie’). 
19 Vgl. brief faculteitsbestuur aan de leden van de faculteitsraad en de vakgroepen van 7 dec. 1981, waarin 
gerefereerd wordt aan een brief van 20 nov. 1981 van CvB. aan het faculteitsbestuur (07.125 TVC, doos 226, 
map: ‘Voornemen tot reorganisatie’): “Het CvB. schrijft dat het in feite vrijwel onmogelijk zal zijn om de 
doelstellingen met betrekking tot een evenwichtige personeelsopbouw te realiseren zonder tot gedwongen 
ontslagen over te gaan. Desgevraagd bevestigde het CvB. dat dat in ieder geval reorganisatie betekent, en dat 
men ervan uitgaat dat de streefbezettingen niet gehaald zullen worden en dat gedwongen ontslagen 
onvermijdelijk zullen zijn.” Het faculteitsbestuur geeft dan aan dat, “indien een keuze gemaakt moet worden 
tussen enerzijds reorganisatie en anderzijds een langdurige absolute vacaturestop, het werken aan reorganisatie 
de voorkeur verdient.” 
20 Zie hiervoor ook het interview met de commissieleden Bodewitz en Van Kooijk in het Utrechts 
Universiteitsblad van 26 maart 1982. De volgende reconstructie is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het 
archief HvV. 



De leden begonnen zonder veel enthousiasme aan de hen opgelegde taak. Zij voelden zich, 
zoals enkelen van hen zich uitdrukten, als ‘burgemeester in oorlogstijd’. De eerste 
vergaderingen verliepen chaotisch. Zelfs over het te hanteren werkschema kon men het in de 
eerste weken niet eens worden. Uiteindelijk werd ervoor gekozen in een drietal subgroepjes 
specifieke aspecten uit te werken, namelijk de productiviteit van het onderzoek, de situatie 
van het personeel en de kosten en baten van de faculteit. Eind maart kon de commissie in haar 
eerste tussenrapport een voorlopige schets geven van haar werkterrein, uitgangspunten en 
werkschema. 
 
Het faculteitsbestuur had de door het College van Bestuur aangereikte aanwijzingen omgezet 
in een reeks criteria, die de commissie in haar werk diende te betrekken. Als eerste 
inhoudelijke stap werd er in navolging van het plan van de CBL een indeling gemaakt van de 
in de Utrechtse letterenfaculteit aanwezige vakgroepen in drie categorieën. In de eerste groep 
kwamen de studierichtingen die tot de “vaste kern” werden gerekend: Nederlands, Engels, 
Frans, Duits, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, later aangevuld met ALW, ATW, Fonetiek 
en Muziek. De kleine studierichtingen, die weinig studenten hadden en op grond daarvan op 
voorhand voor de gesprekken over de nationale taakverdeling in aanmerking zouden komen, 
kwamen in groep drie terecht. Over bleef een “complement” tussen deze beide lagen, waartoe 
naast de Klassieke Talen ook Spaans, Italiaans, Slavisch en de Theaterwetenschap behoorden. 
Evenals bij de discussie rond de plannen van de CBL en in de commissie-Von der Dunk stond 
de plaats van de Klassieke Talen ten aanzien van de ‘romp’ ter discussie.  
 
De vraag was nu, welke criteria gehanteerd zouden moeten worden om tot een verantwoord 
advies te kunnen komen. Een groot aantal mogelijkheden passeerde in de loop der maanden 
de revue. In haar eerste tussenrapport van eind maart 1982 zette de commissie deze op een 
rijtje. Daarbij stelde zij nadrukkelijk dat zij geen oordeel zou vellen over de kwaliteit van het 
onderzoek en het onderwijs, omdat zij zich daartoe niet competent achtte. De basis voor haar 
beslissingen zou daarom in eerste instantie gelegd worden door een kwantitatieve analyse van 
het studierendement en van de onderzoeksproductie. De noodzakelijke gegevens hiervoor 
presenteerde de commissie in haar tweede tussenrapport, begin juni 1982. De vakgroepen 
kregen vervolgens de gelegenheid op deze gegevens commentaar te leveren. Met name de 
opgevoerde aantallen publicaties werden door de diverse vakgroepen – vaak met behulp van 
uitgebreide literatuurlijsten – ter discussie gesteld. In sommige gevallen zag de commissie 
zich genoodzaakt de cijfers aan te passen. Zo ook, zij het tamelijk marginaal, in het geval van 
de vakgroep Klassieke Talen. 
 
Nadat de reacties op het tweede tussenrapport binnen en verwerkt waren, ging de commissie 
O&O in het weekend van 21 en 22 juni 1982 in retraite in de buurt van Doorn. Hier werd 
onder andere gepoogd de criteria te formuleren met behulp waarvan vastgesteld zou kunnen 
worden welke vakgroepen afgestoten zouden kunnen (of moeten) worden. Vervolgens werd 
met behulp van deze criteria een voorlopige inventarisatie gemaakt in de vorm van een 
nieuwe driedeling: studierichtingen die deel uitmaakten van de ‘centrale sfeer’ en dus voor 
Utrecht behouden zouden moeten blijven, studierichtingen die afgestoten zouden moeten 
worden, en studierichtingen die ingebracht zouden moeten worden in het landelijke TVC-
overleg. Bij deze laatste categorie werden naast Klassieke Talen, Archeologie en Italiaans – 
die men als bijvakken eventueel wilde handhaven – ook Slavisch, Scandinavisch en Indo-
Iraans ingedeeld. Blijkens een ontwerprapport van de subgroep ‘kosten en baten’ (bestaande 
uit Verhoeff, De Vries en Heerma van Voss), opgesteld als discussiestuk voor de bijeenkomst 
in Doorn, was het op dit moment nog geenszins de bedoeling alle studierichtingen die in het 



landelijke overleg ingebracht zouden worden op die manier ook te verliezen.21 Er werd een 
lijstje opgesteld met een ‘volgorde van voorkeur’ van in Utrecht eventueel te handhaven 
vakgroepen. Klassieke talen kwam met de derde plaats precies in het midden uit, volgend op 
Slavisch en Scandinavisch (blz. 18). 
 
In de voorafgaande maanden was in vergaderingen van de commissie al geprobeerd op basis 
van de beschikbare gegevens de plussen en minnen van de verschillende vakgroepen op een 
rijtje te zetten – in maart was begonnen met de kleine studierichtingen Oud-Germanistiek, 
Archeologie en Islamtalen op basis van de organisatorische status van de vakgroepen, het 
aantal studenten en afgestudeerden, aantallen publicaties, de zogenaamde poolposten, 
onderwijsprogramma’s en tweede-faseprogramma’s.22  
 
In Doorn werd afgesproken dat de beoordeling van de vakgroepen diende te geschieden ‘via 
een pragmatische benadering’, waarbij per studierichting argumenten voor of tegen opname in 
de ‘centrale sfeer’ van de faculteit konden worden ingebracht. De discussie over de 
verschillende studierichtingen verliep bij deze en andere gelegenheden in de regel zo, dat 
eerst door één lid van de commissie het rendement van het onderzoek en het onderwijs 
samengevat werd. De argumentatie met betrekking tot de rendementscijfers was gebaseerd op 
de kwantitatieve gegevens, zoals deze in het tweede tussenrapport van de commissie 
gepresenteerd en na de reacties van de vakgroepen eventueel herzien waren. Vervolgens ging 
het commissielid in op andere relevant geachte criteria. In de daarop volgende discussie 
werden deze besproken en konden andere argumenten al dan niet ten gunste van de 
desbetreffende vakgroep ingebracht worden. Daarbij speelden met name het bestaan van 
dwarsverbindingen met andere vakgroepen in de faculteit in onderwijs en/of onderzoek en de 
landelijke situatie steeds een belangrijke rol. De landelijke situatie was een belangrijk 
criterium met het oog op het lopende en komende TVC-overleg.  
 
In het archief van Heerma van Voss bevindt zich een kopie van het handgeschreven verslag 
dat Van Kooijk maakte van de discussie over de studierichtingen die zich zwevend tussen de 
‘vaste kern’ en het ‘complement’ bevonden, waaronder de vakgroep Klassieke Talen. De 
discussie is niet gedateerd. Het is niet waarschijnlijk dat het gaat om een verslag van de 
discussie in Doorn, omdat de opgevoerde argumenten enigszins afwijken van die in het 
verslag van de bijeenkomst in Doorn. Waarschijnlijker is het daarom dat het hier gaat om het 
verslag van een eerdere bijeenkomst van de commissie, gehouden tussen het uitbrengen van 
het tweede tussenrapport begin juni en de bijeenkomst van Doorn later die maand.23  
 
Hooykaas was in dit geval degene die de formele criteria ten aanzien van de studierichting 
Klassieke Talen op een rijtje zette: het rendement van het onderwijs was ‘teleurstellend’ en 
ook de wetenschappelijke productie viel tegen. Bovendien constateerde Hooykaas dat de 
studierichting ‘weinig wervende kracht’ had en dat het ging om ‘een van de zwakste 
Nederlandse vestigingen’. Waarop deze beide constateringen, die toch een kwalitatief oordeel 
                                                 
21 In het archief van Heerma van Vos bevindt zich het handgeschreven ontwerp, dat hij namens de subgroep had 
opgesteld. Uitgangspunt van de gedachtegang was, in aansluiting bij het concept van het proefdisciplineplan, dat 
het aantal hoofdvakvestigingen voor een studierichting gebonden zou moeten zijn aan het aantal eerstejaars 
studenten. Alleen werd er in dit concept nog uitgegaan van een aantal van 25 eerstejaarsstudenten per jaar als 
basisaantal voor een hoofdvakvestiging. De subcommissie ‘kosten en baten’ meende nu echter dat, gezien het 
snel versomberende middelenperspectief, “het basisaantal voor een hoofdvakvestiging verhoogd zal moeten 
worden tot 35 eerstejaarsstudenten per jaar.” (blz. 13). 
22 Archief HvV: ‘dagboek’. 
23 Deze datering is gebaseerd op de plaats in het archief HvV, dat een chronologische ordening kent, zij het met 
enkele afwijkingen. Inhoudelijk is echter een datering begin september ook mogelijk (zie verder onder). 



inhouden, gebaseerd waren, wordt in het verslag niet duidelijk gemaakt. Maar de 
argumentatie sluit aan bij het criterium van de landelijke taakverdeling en de eerdere 
overwegingen ten aanzien van de vakgroep in de commissie O&O. Zo wordt bij de eerste 
vermelding van de vakgroep in de aantekeningen van Heerma van Voss, bij de vergadering 
van de commissie op 8 april, nadrukkelijk verwezen naar het proefdisciplineplan letteren: 
‘Klassieken van 6  4. Als we het willen houden, moet het sterk zijn.’24 Hooykaas achtte de 
vakgroep Klassieke Talen in Utrecht blijkbaar niet sterk genoeg. Tenslotte bracht hij de relatie 
met de Centrale Interfaculteit ter sprake, dat wil zeggen met de hier ondergebrachte 
studierichting Wijsbegeerte van de Oudheid, en vroeg zich af of de vakgroep Klassieke Talen 
werkelijk ‘zo nauw verweven’ was met deze studierichting om op basis hiervan een volledige 
vakgroep Klassieke Talen te behouden. Zijn conclusie was dat de studierichting afgestoten 
zou kunnen worden, behoudens als onderwijsvoorziening. 
 
In de op deze inleiding volgende discussie verdedigde Bodewitz de vakgroep door er op te 
wijzen dat het onderwijsrendement in Utrecht niet lager was dan die van de zusterinstellingen 
elders in het land. De discussie spitste zich vervolgens echter toe op de plaats van de vakgroep 
binnen de faculteit, dat wil zeggen op het punt van de ‘dwarsverbanden’. Verhoeff wees er op 
dat het onderzoek van de classici ‘niet taalkundig, maar erg filologisch georiënteerd’ was, 
waarop Schultink in het algemeen vaststelde dat de vakgroep de faculteit ‘heel weinig’ te 
bieden had. Anders gezegd: het ontbrak de vakgroep aan ‘dwarsverbanden’ binnen de 
faculteit. De voorlopige conclusie van de meerderheid in de commissie was dan ook dat de 
studierichting afgestoten zou kunnen worden. 
 
De discussie tijdens het weekeinde in Doorn verliep, wanneer we afgaan op het korte formele 
verslag en de handgeschreven aantekeningen van Heerma van Voss, ietwat afwijkend. Ook 
hier werd geconstateerd dat het onderwijsrendement van de vakgroep Klassieke Talen ‘laag’ 
was. Het onderzoek werd nu echter als ‘redelijk’ beoordeeld, wellicht als gevolg van de kleine 
kwantitatieve bijstelling naar boven van de onderzoeksproductie naar aanleiding van het 
commentaar van de vakgroep op het tweede tussenrapport van de commissie. Wel werd er 
vastgesteld dat er op dit terrein ‘geen uitschieters zijn’. Bovendien kwamen de 
‘dwarsverbanden’ met de Mediëvistiek en de Renaissancestudies ter sprake. Tenslotte werd 
ook hier ingegaan op de landelijke situatie en (enigszins prematuur) vastgesteld: ‘Het aantal 
vestigingsplaatsen zal met twee worden teruggebracht.’ Het voorstel luidde nu de 
studierichting in te brengen in het landelijk overleg ‘met de bedoeling om het althans in de 
vorm van een onderwijsvoorziening te behouden’. Over de organisatorische vorm die deze 
bijvakvoorziening zou kunnen krijgen werd ook gesproken. Blijkens een handgeschreven 
toevoeging in het exemplaar van het formele verslag van Heerma van Voss zou Orbán, de 
hoogleraar Laat Latijn, verantwoordelijk worden voor het ‘hele Latijn’. Ook deze optie was 
reeds eerder ter sprake gekomen. In zijn ‘dagboek van een reorganisator’ hield Heerma van 
Voss een gesprek vast dat hij had met Hooykaas op 21/22 maart 1982, waarin de 
mogelijkheid geopperd werd Nelson – die in 1984 met emeritaat zou gaan – niet te laten 
opvolgen, zodat het Klassieke en het Laat Latijn samengevoegd zouden kunnen worden. En 
deze optie was, blijkens een aantekening van Heerma van Voss, opnieuw ter sprake gekomen 
tijdens de vergadering van de commissie op 6 mei. 

                                                 
24 Een context voor deze opmerking ontbreekt in de aantekeningen. Vgl. verder de tweede versie van het 
‘koncept voor een proefdisciplineplan van de sectie letteren van de Academische Raad’ (maart 1982) blz. 19; 
archief UU, bij stukken vergadering faculteitsraad 14 mei 1982, doos 622. Blijkens de handgeschreven 
aantekeningen van Heerma van Voss werd op de vergadering van de commissie O&O van 22 april nadrukkelijk 
naar dit rapport blz. 18-21 gekeken. Blijkens het verslag van de discussie in Doorn speelde dit aspect ook hier 
een rol. 



 
De definitieve beslissing met betrekking tot de Klassieke Talen lijkt, afgaande op de 
handgeschreven notities van Heerma van Voss, uiteindelijk gevallen te zijn in de vergadering 
van de commissie van 2 of 3 september 1982. De eerder in Doorn vastgestelde driedeling van 
vakgroepen – de voor Utrecht te behouden studierichtingen als onderdeel van de ‘centrale 
sfeer’ van de faculteit, vakgroepen die ingebracht zouden kunnen worden in het landelijke 
TVC-overleg en de af te stoten vakgroepen – werd nu vervangen door een tweedeling. In het 
geval van de studierichtingen die de commissie eerder ter discussie wilde stellen in het 
landelijke overleg werd nu besloten of ze voor behoud of afstoting voorgedragen zouden 
worden. Besloten werd de vakgroep Klassieke Talen voor te dragen voor afstoting, behoudens 
een bijvakvoorziening.25 
 
In deze vorm kwam het voorstel ook terecht in het ontwerp voor het rapport dat de commissie 
O&O in de loop van september opstelde en besprak. Dit ontwerp wijkt op een aantal voor 
deze reconstructie wezenlijke punten af van het definitieve rapport, zoals dat in oktober werd 
gepresenteerd. In de beschrijving van ‘het huidige profiel van de faculteit’ wordt deze 
gekenschetst als een ‘netwerk, waarin de knooppunten vakgebieden zijn en de 
verbindingslijnen de relaties daartussen.’ (blz. 8) Ook de vakgroepen Klassieke Talen en 
Archeologie waren volgens de opsteller van deze passage in dit ‘netwerk’ opgenomen:  
 

“Filologisch-literaire kernen met belangrijke cultuurkundige en cultuurhistorische uitlopers 
vormen de vakgebieden Indo-Iraans en Klassieke Talen. In zekere zin vormen ze eigen 
krachtvelden in het netwerk, ieder met wijsgerig-historisch [sic], archeologische en algemeen-
historische componenten.” (blz. 9) 

 
In het exemplaar van Heerma van Voss is met potlood een kanttekening gemaakt: “Het 
riskante aan naar volledigheid tenderende opsommingen van vakgroepen vind ik dat er daarbij 
ook – in positieve zin – worden genoemd die we nu juist menen te moeten wegsaneren.” Met 
deze opmerking greep hij terug op een punt dat reeds in de eerste vergaderingen van de 
commissie tot een felle discussie tussen met name Bodewitz en Verhoeff had geleid. De eerste 
had gepleit voor een beschrijving van de bestaande faculteit, omdat er bij de reorganisatie nu 
eenmaal niet vanuit een tabula rasa gewerkt kon worden. Verhoeff daarentegen had een 
sterke voorkeur voor het opstellen van een (nieuw) profiel van de faculteit, dat met behulp 
van de reorganisatie (deels) gerealiseerd zou kunnen worden. Uiteindelijk lijkt deze visie, in 
ieder geval met betrekking tot de vakgroep Klassieke Talen, het pleit te hebben gewonnen: de 
hiervoor geciteerde passage uit het ontwerprapport is uiteindelijk niet opgenomen in het 
eindrapport.  
 
Ook op andere punten zijn er afwijkingen te constateren. In de beschrijving van het ‘profiel 
van de nieuwe faculteit’ (blz. 4) stelde de commissie nadrukkelijk, conform de uitkomst van 
de discussies in juni (in Doorn) en begin september, dat zij de Klassieke Talen ‘als speciale 
onderwijsvoorziening’ wenste te handhaven. In de formulering van de ‘beleidskeuzes’ in het 
ontwerprapport (blz. 3) werd dan ook het voorstel gedaan niet alleen onderwijsvoorzieningen 
te behouden voor Italiaans en Archeologie (in beide gevallen met één post, met name ten 
behoeve van de Kunstgeschiedenis), maar ook voor Klassieke Talen, waarvoor twee posten 
gereserveerd werden. In de discussie over het ontwerp moet (om niet te reconstrueren 
redenen) de beslissing ten aanzien van deze vakgroep aangescherpt zijn. De passage in de 

                                                 
25 Het is mogelijk dat het hiervoor besproken verslag van de discussie over de vakgroep Klassieke Talen 
betrekking heeft op deze bijeenkomst; zie boven noot 23. 



beschrijving van het ‘profiel’ is in het exemplaar van Heerma van Voss met pen doorgestreept 
en is evenals de passage uit de ‘beleidskeuzes’ niet opgenomen in het eindrapport. 
 
Dwarsverbanden  
 
Enige toelichting verdient in dit verband het hiervoor reeds verschillende keren genoemde 
criterium van de ‘dwarsverbanden’. Bedoeld werden met dit begrip samenwerkingsverbanden 
van individuele onderzoekers en (secties van) vakgroepen over de traditionele vakgroep- en 
studierichtinggrenzen heen, zowel in het onderwijs als in het onderzoek. De commissie O&O 
hechtte grote waarde aan dit soort ‘dwarsverbanden’ bij de nieuwe structuur van de faculteit, 
die door de voorgestelde reorganisatie tot stand zou moeten komen. Een belangrijk argument 
werd gevormd door het feit dat voor de overgrote meerderheid van de afgestudeerden het 
gebruikelijke toekomstperspectief van afgestudeerde letterenstudenten, het leraarschap, door 
werkloosheid en door de per september 1982 ingevoerde tweefasenstructuur niet reëel was. Er 
dienden alternatieve beroepsmogelijkheden gezocht te worden en men meende “dit doel het 
best te verwezenlijken via een vergaande doorbreking van traditionele vakgroepsgrenzen, 
d.w.z. door het versterken van zgn. dwarsverbindingen tussen (onderdelen van) vakgroepen 
binnen (alsmede buiten) de Faculteit.”26 Als voorbeelden dienden de moderne taalkunde – een 
samenwerkingsverband van de taalkundigen die deel uitmaakten van afzonderlijke 
taalvakgroepen (Nederlands, Engels etc.) en van de studierichting Algemene 
Taalwetenschap27 – en de succesvolle studierichting Mediëvistiek, waarin historici, 
kunsthistorici en literatuurwetenschappers samenwerkten, en die navolging vond in de in 
oprichting zijnde Renaissancestudies. Hoe met name de laatstgenoemde studierichtingen 
nieuwe toekomstperspectieven aan afgestudeerde letterenstudenten konden bieden, liet de 
commissie onvermeld. Maar zij stelde nadrukkelijk dat dergelijke ‘dwarsverbanden’ ‘krachtig 
[dienden] te worden gestimuleerd.’ 
 
Het was met name de subgroep ‘kosten en baten’, bestaande uit Verhoeff, De Vries en 
Heerma van Voss, die over de gewenste structuur van de faculteit delibereerde. De resultaten 
van dit denkproces vonden hun weg in een discussiestuk voor de bijeenkomst in Doorn. 
Geconstateerd werd, om te beginnen, dat er verdere bezuinigingen te verwachten waren en dat 
de faculteit zich in de toekomst sterker met het onderzoek en het onderwijs van de individuele 
vakgroepen zou bemoeien. Dat laatste werd gezien als het onvermijdelijke gevolg van de 
invoering van de tweefasenstructuur en het zich naar voorbeeld van het bètaonderzoek 
ontwikkelende financieringsmodel voor het letterenonderzoek. Landelijke en lokale 
‘werkverbanden’ over de bestaande vakgroepgrenzen heen werden noodzakelijk geacht om 
het onderzoek ook in de toekomst gefinancierd te krijgen. Bovendien zag de werkgroep in dit 
soort samenwerkingsverbanden een stimulans voor het onderzoek van de individuele 
wetenschappers. Nadrukkelijk wezen de opstellers van het stuk op de positieve voorbeelden 
van werkverbanden die in de faculteit reeds gerealiseerd waren: de Theoretische Taalkunde en 
de Mediëvistiek. En zij boden een lijst met andere mogelijke dwarsverbanden in de faculteit, 
                                                 
26 Eindrapport, blz. 9. Vgl. ook de eerste versie van het rapport waarin dit element nadrukkelijk als één van de 
criteria genoemd wordt die de commissie gehanteerd had bij de totstandkoming van haar voorstellen: “Als 
parameters hanteerde ze daarbij criteria van wetenschappelijke productiviteit, studentenaantal en 
studierendement, maatschappelijke relevantie alsmede centrale dan wel ondersteunende knooppuntenfunctie 
binnen het geschetste netwerk van onderzoeks- en onderwijsmatige dwarsverbanden. Anders gezegd: de 
werkgroep is er voortdurend op uit geweest na te gaan welke rol studierichtingen en vakgroepen zouden kunnen 
vervullen binnen het geheel van het facultaire onderzoek, het facultaire onderwijs en de dienstverlening in en 
buiten de universitaire wereld.” (‘Profiel van de nieuwe faculteit’, blz. 2; opgesteld door Henk Schultink) 
27 Vgl. hiervoor Mieke Trommelen, Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse taalkunde 1979-1989 
(Utrecht 2008). 



waaronder (naast de reeds in oprichting zijnde Renaissancestudies) periodegebonden 
werkverbanden voor de moderne en voor de contemporaine periode, waarin eveneens 
historici, kunsthistorici en letterkundigen zouden moeten samenwerken. Opvallend is hier 
overigens het ontbreken van de klassieke Oudheid als mogelijk periodegebonden 
werkverband. Vanuit deze onderzoeksgroepen zouden dan ook studieprogramma’s 
aangeboden kunnen worden, zoals in het geval van de Mediëvistiek reeds gebeurde. Met 
name de secretaris van de faculteit, Van Kooijk, verwachtte van dergelijke 
samenwerkingsverbanden die de traditionele vakgroepgrenzen overschreden een grotere 
flexibiliteit in de organisatie, omdat individuele onderzoekers op verschillende plaatsen 
ingezet zouden kunnen worden. Het argument van (het ontbreken van) dwarsverbanden 
binnen de faculteit heeft, zoals hiervoor getoond, in de discussie binnen de commissie O&O 
over de positie van de vakgroep Klassieke Talen een niet onbelangrijke rol gespeeld.  
 
Het klassiek instituut van de Universiteit Utrecht  
 
Het is in dit verband goed hier kort in te gaan op de organisatorische situatie van de vakgroep 
Klassieke Talen binnen de faculteit. In 1986 beklaagde Jan den Boeft het isolement waarin de 
klassieke studiën na de Tweede Wereldoorlog binnen de faculteit langzamerhand waren 
beland.28 Zij waren met betrekking tot onderzoek en onderwijs niet institutioneel verbonden 
met andere vakgroepen in de faculteit. De oorzaak voor dit isolement zocht Den Boeft in het 
feit dat de classici zich vrijwel uitsluitend richtten op de bestudering van en het onderwijs in 
de antieke teksten in hun oorspronkelijke talen. Met name de receptie van de antieke cultuur 
kwam daarbij vaak te kort, terwijl de vakgroep Klassieke Talen nu juist op dit terrein een 
substantiële bijdrage zou kunnen of moeten leveren aan het onderwijs binnen studierichtingen 
die zich bezighielden met de moderne talen en literaturen. Met name in de vorm van erkend 
keuzeonderdeel in andere reguliere onderwijsprogramma’s had de aanwezigheid van de 
klassieke studiën een “interne legitimatie” kunnen krijgen. Daarnaast zou op dit terrein ook in 
het onderzoek samengewerkt kunnen worden. Een dergelijke verstrengeling van de vakgroep 
in de faculteit was echter nooit structureel nagestreefd. Wel werd in het najaar van 1982, toen 
de bedreiging met de openbaarmaking van het rapport van de commissie O&O heel reëel was 
geworden, door de vakgroep een collegereeks voor het voorjaarssemester aangekondigd “over 
de klassieke letteren en de klassieke tradities”.29 Maar dit initiatief kwam te laat en was niet 
institutioneel verankerd.  
 
Ook formeel organisatorisch stond de vakgroep Klassieke Talen begin jaren 1980 alleen. Eind 
jaren 1950 was het Klassiek Instituut van de Universiteit Utrecht opgericht, bestaande uit de 
afdelingen Grieks, Latijn en Oude Geschiedenis.30 Vanaf de vroege jaren 1960 werden de 
vakgroepen Klassieke Talen en Oude Geschiedenis ten behoeve van het klassieke 
studieprogramma verbonden met de Archeologie, de Antieke Wijsbegeerte en de Indo-

                                                 
28 J. den Boeft, ‘Toekomstperspectief van de “Altertumswissenschaft” in Nederland’, in: Bons red., Transitus, 
29-35, aldaar m.n. blz. 31-32. Den Boeft sloot met zijn analyse aan bij een in ieder geval sinds 1968 
internationaal woedende discussie over het al dan niet vermeende isolement van de klassieke studiën. Vgl. 
hierover: Bert Overbeek, W.J. Verdenius (1913-1998) en de receptie van het ‘derde humanisme’ in Nederland 
(2009). 
29 Utrechts Universiteitsblad, 19 nov. 1982, blz. 13: “In dit kader zullen exempla uit de Griekse en Latijnse 
letterkunde nader worden belicht in hun culturele context en zal aandacht worden geschonken aan het voortleven 
van de antieke literatuur in de moderne.” Vgl. ook de aankondigingen in: ibid. 28 jan. 1983, blz. 14; 18 maart 
1983, blz. 13. 
30 H.L.W. Nelson, ‘Vijftig jaar klassieke studiën in Utrecht’, in: J.A.E. Bons red., Transitus. Gedenkboek bij de 
viering van het 70e lustrum van de bestudering der klassieke studiën aan de Rijks Universiteit Utrecht, 26 april 
1986 (Utrecht 1986) 12-28, aldaar blz. 18-19. 



Europese Taalwetenschap. Samen vormden zij de subfaculteit Klassieke Taal- en 
Letterkunde. Lang duurde deze situatie niet. In 1970 werden de subfaculteiten opgeheven en 
gingen de genoemde vakgroepen en afdelingen hun eigen weg. Deze situatie heeft de positie 
van de Klassieke Talen ongetwijfeld verzwakt.31 De vakgroep Antieke Wijsbegeerte werd 
ondergebracht bij de Centrale Interfaculteit. De afdeling Oude Geschiedenis werd 
organisatorisch bij de vakgroep geschiedenis gevoegd en verhuisde in 1980 met deze mee 
naar De Uithof. Dit leidde tot een conflict over de bibliotheek van het Klassiek Instituut 
tussen de classici en de oudhistorici. Uiteindelijk werd, nadat het College van Bestuur 
hiermee in 1977 akkoord was gegaan, de collectie gesplitst en werd het oudhistorisch deel 
ondergebracht in de bibliotheek van de vakgroep Geschiedenis.32 
 
De verhouding van de vakgroep Klassieke Talen met de afdeling Oude Geschiedenis was 
begin jaren 1980 ronduit problematisch. Hoofdvakstudenten Oude Geschiedenis gingen voor 
het bijspijkeren van hun talenkennis naar de theologische faculteit, niet naar de vakgroep 
Klassieke Talen. Omgekeerd zouden studenten Klassieke Talen ontmoedigd zijn college te 
volgen bij de oudhistorici.33 Voor het onderwijs in de Oude Geschiedenis was bij de vakgroep 
Grieks en Latijn de historicus L.F. Janssen verantwoordelijk. Toen de afdeling Oude 
Geschiedenis in 1980 organisatorisch met de vakgroep geschiedenis werd verenigd, bleef 
Janssen weliswaar deel uitmaken van deze afdeling, maar werd hij (na tussenkomst van het 
faculteitsbestuur en op voorstel van de personeelscommissie) gedetacheerd bij de vakgroep 
Klassiek Talen om daar het onderwijs op het terrein van de Oude Geschiedenis te 
verzorgen.34 Achtergrond voor deze constructie was de persoonlijke animositeit tussen 
Janssen en de hoogleraar Oude Geschiedenis, prof. H.T. Wallinga, die niet met Janssen 
wenste samen te werken.  

                                                

 
Dat Janssens werkzaamheden voornamelijk binnen de vakgroep Klassieke Talen lagen, blijkt 
ook uit het feit dat deze vakgroep (waartoe Janssen formeel niet behoorde) in 1976 een 
persoonlijk lectoraat voor Janssen aanvroeg met als leeropdracht ‘de antieke 
cultuurgeschiedenis, in het bijzonder van de Romeinen’.35 Voordat zij tot een advies over 
deze aanvraag kwam, vroeg de wetenschapscommissie van de faculteit het oordeel van 
Wallinga over “de wetenschappelijke kwaliteiten” van de beoogde lector. Dat oordeel viel 
negatief uit: Janssens onderzoek zou zich voornamelijk beperken tot wat traditioneel als 
‘antiquiteiten’ bekend stond, dat wil zeggen het systematisch verzamelen van materiaal op één 
specifiek terrein van (in dit geval enkel de Romeinse) geschiedenis, en zou zodoende niet 
uitgaan van een historische vraagstelling. Dit type onderzoek werd door Wallinga als “al lang 
verouderd” gekwalificeerd. Bovendien zou de vorm waarin Janssen zijn onderzoek 
presenteerde zeer te wensen overlaten. De benoeming kwam er uiteindelijk niet. 
 

 
31 Nelson, ‘Vijftig jaar’, 20-21. Overigens werd het verzet in de Utrechtse Letterenfaculteit tegen de afschaffing 
van de subfaculteiten in het kader van de Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) vooral georganiseerd 
vanuit het Klassiek Instituut (vgl. de desbetreffende stukken in archief UU, doos 02104, map 
‘bestuursvergaderingen faculteit letteren 1969-1970-1971’). Als reactie op de bestuurlijke hervormingen diende 
Verdenius op 18 mei 1970 zijn ontslag in, hetgeen uiteindelijk niet werd geëffectueerd (brief W.J. Verdenius, in 
personeelsdossier Verdenius, archief UU, doos 8003). 
32 Gebaseerd op de stukken archief UU, doos 08021 (bestuursvergaderingen Faculteit der Letteren). 
33 Mondelinge mededeling van prof. H.T. Wallinga in een gesprek met de auteur, 27 nov. 2006. 
34 Verslagen vergaderingen faculteitsbestuur Letteren van 16 nov. 1973 en van 19 april 1974, archief UU, doos 
08021. 
35 Het volgende is gebaseerd op de bescheiden bij de stukken voor de faculteitsraadvergadering van 17 sept. 
1976. 



Wel was er door de vakgroep Klassieke Talen samen met Oude Geschiedenis en Archeologie 
in het kader van het onlangs ingevoerde systeem van voorwaardelijke financiering van het 
wetenschappelijk onderzoek een gemeenschappelijk onderzoeksprogramma opgezet onder de 
titel ‘confrontaties en wisselwerkingen van maatschappijstructuren en ideologieën in de 
Grieks-Romeinse Oudheid’. Maar in tegenstelling tot de situatie bij de taalkundigen36, leidde 
dit niet tot daadwerkelijke inhoudelijke samenwerking. Het bestaande onderzoek van de 
individuele medewerkers werd onder de nieuwe paraplu gewoon gecontinueerd. 
 
Een opmerkelijk element in de facultaire organisatie was dat het instituut voor Vulgair en 
Middeleeuws Latijn, meestal kortweg aangeduid als Laat Latijn, volledig onafhankelijk was 
van de vakgroep Klassieke Talen.37 Opmerkelijk was dit ook in het licht van het feit dat 
Nelson vanaf 1953 lector in Vulgair en Middeleeuws Latijn was geweest, voordat hij in 1957 
H. Wagenvoort als hoogleraar Klassiek Latijn opvolgde. In 1977 stond een eventuele 
samenvoeging wel op de facultaire agenda38, maar een organisatorisch vervolg heeft dit idee 
toen niet gekregen. Dat maakte de positie van de vakgroep Klassieke Talen zeker nier sterker. 
Het Laat Latijn bleef dankzij zijn nauwe verwevenheid met de studierichtingen Romaanse 
Talen en Mediëvistiek uiteindelijk buiten schot in de Utrechtse reorganisatiediscussie. 
 
De mogelijkheid de vakgroepen Klassieke Talen en Laat Latijn te verenigen kwam opnieuw 
ter sprake in 1982 in het kader van de discussies over de reorganisatie van de 
Letterenfaculteit.39 De hoogleraar Antieke Wijsbegeerte prof. J. Mansfeld werd voor de 
zomervakantie van 1982, waarschijnlijk na het overleg in Doorn, door een lid van de 
commissie O&O telefonisch op de hoogte gesteld van het dreigende voorstel tot opheffing 
van de studierichting Klassieke Talen, waarbij als voornaamste argument het (vermeende) 
organisatorische isolement van de vakgroep werd gebruikt. Hij waarschuwde Kessels en 
adviseerde hem het initiatief te nemen één vakgroep te vormen met Laat Latijn en 
Archeologie, een voorstel dat met betrekking tot Laat Latijn aansloot bij overwegingen die in 
1977 reeds in de faculteit en nu ook in de commissie O&O ter sprake waren gekomen (zie 
boven). De nieuwe huisvesting van de vakgroep in Trans 14, waar de vakgroep Klassieke 
Talen met Laat Latijn en Archeologie onder één dak werd gebracht, had hiervoor wellicht ook 
een werkzame basis kunnen bieden. Kessels en de vakgroep hebben echter geen actie in deze 
richting ondernomen.  
 
Het rapport van de commissie O&O en de reacties in de faculteit 
 
Terwijl de commissie O&O zich nog boog over de reorganisatie van de faculteit, publiceerde 
minister Deetman zijn nota met de aankondiging van een grootschalige operatie van 
taakverdeling en concentratie (TVC) in het universitaire onderwijs.40 Daartoe werd een 
commissie in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de Nederlandse 
universiteiten, die voorstellen hiertoe moest uitwerken. Maar in tegenstelling tot eerdere 
commissies met een dergelijke doelstelling, zoals de Commissie Besturen Letterenfaculteiten, 
zou de uitvoering van de voorstellen van deze commissie niet geschieden op basis van 
vrijwilligheid van de kant van de universitaire instellingen. De minister wenste een structurele 

                                                 
36 Trommelen, Buitenkrachten, binnenkrachten, hoofdstuk 3, blz. 61-92. 
37 Nelson, ‘Vijftig jaar’, 21. 
38 Verslag bestuursvergadering Faculteit der Letteren, 4 febr. 1977: archief UU, doos 08021. 
39 Het volgende is gebaseerd op een mondelinge mededeling van prof. Mansfeld in een gesprek met de auteur, 14 
dec. 2006. 
40 Vgl. voor het volgende: Mieke Trommelen, Buitenkrachten, binnenkrachten. De Utrechtse taalkunde 1979-
1989 (Utrecht 2008) 95-97. 



bezuiniging (258 miljoen gulden) te realiseren en behield zich het recht voor willekeurig in te 
grijpen wanneer de universiteiten niet tot overeenstemming zouden komen. Met dat zwaard 
van Damokles boven het hoofd ging de commissie aan het werk. Daarbij lagen de criteria niet 
bij voorbaat vast. Eén criterium was oorspronkelijk de eis dat er 250 studenten nodig zouden 
zijn om een studierichting in stand te houden, hetgeen voor de letterenstudies een zeer 
vergaande vorm van concentratie zou betekenen. In het geval van de Klassieke Talen zouden 
op basis van dit uitgangspunt nog slechts twee vestigingsplaatsen mogelijk zijn.41 Uiteindelijk 
heeft de taakverdelingscommissie echter niet aan dit criterium vastgehouden. 
 
In oktober 1982 verscheen het rapport van de reorganisatiecommissie van de Utrechtse 
letterenfaculteit. De commissie stelde voor een hele reeks vakgroepen af te schaffen, 
waaronder Klassieke Talen en Archeologie. Als uitgangspunt van deze voorstellen diende het 
gegeven, dat de door het College van Bestuur opgelegde bezuinigingen en de gevolgen van de 
TVC-operatie gezamenlijk voor de faculteit een vermindering van de middelen met 20 % zou 
betekenen, te realiseren in de jaren 1985-87. Haar voorstellen onderbouwde de commissie met 
cijfers die betrekking hadden op drie factoren: het onderwijsrendement, het 
onderzoeksrendement en het aantal studenten, waarbij deze factoren steeds gerelateerd 
werden aan de beschikbare personeelsformatie.  
 
Het onderwijsrendement van de vakgroep Klassieke Talen gold als matig, dat van archeologie 
als zeer slecht (blz. 4 en 11); de wetenschappelijke productiviteit van beide vakgroepen werd 
hoofdzakelijk gedragen door twee onderzoekers (waarbij in het geval van de vakgroep 
Archeologie wordt aangetekend dat “deze kleine onderzoeksgroep […] geen waarborgen 
[biedt] voor de continuïteit van het onderzoek.”)42 Met 69 “onderwijs vragende” en 112 
“ingeschreven studenten” behoorde de vakgroep Klassieke Talen tot de middelgrote 
vakgroepen van de faculteit. Bij de gegeven noodzaak tot forse bezuinigingen en het 
bestaande karakter van de faculteit met een groot aantal kleine studierichtingen stelde de 
commissie nadrukkelijk dat “de faculteit natuurlijk veel meer gediend [is] met een beperkt 
aantal goed dan met een groter aantal wegens gebrek aan middelen onvoldoende 
functionerende studierichtingen.” (9-10) Dit uitgangspunt leidde tot de vérstrekkende 
conclusie dat de door de werkgroep aangewezen studierichtingen ingebracht zouden moeten 
worden “in het landelijk overleg, met de bedoeling ze niet in Utrecht te handhaven.” (11; vgl. 
36) In het geval van Archeologie wordt nog opgemerkt dat deze studierichting “tot nog toe 
voor andere studierichtingen onontbeerlijke voorzieningen geboden” heeft en dat bij afstoting 
een onderwijsvoorziening gehandhaafd zou moeten blijven (13). Dit argument van facilitaire 
dienstverlening had in 1977 nog een rol gespeeld bij de overwegingen van de facultaire 
‘werkgroep ad hoc studierichtingen- en kroondocentenstructuur’ de studie Klassieke Talen 
toch aan de ‘rompfaculteit’ toe te voegen.  
 
De reactie van de getroffen vakgroepen was uiteraard zeer negatief. De vakgroep Klassieke 
Talen gaf in een schriftelijke reactie, opgesteld door de beide hoogleraren Nelson en Kessels, 
in het algemeen de voorkeur aan een “afslanking over de hele linie” boven afstoting van een 
groot aantal studierichtingen, omdat alleen zo “variëteit en aantrekkelijkheid van de 
letterenfaculteit” gewaarborgd zouden zijn (blz. 2). Ten aanzien van de eigen positie wees de 
vakgroep in de eerste plaats op de lange traditie van het vakgebied en op de daardoor 

                                                 
41 Mededeling van de Amsterdamse Latinist H. Pinkster in de vergadering van de sectie GLTC van de 
Academische Raad, 24 sept. 1982 (archief AR. inv.nr. 385). Pinkster beriep zich hierbij op besprekingen in de 
Adviesgroep Planning en deelde mee dat dit de voorbode kon zijn van een nog veel verdergaande TVC-operatie, 
te realiseren rond 1990. 
42 Blz. 5; vgl. blz. 11 en de kwantitatieve onderbouwing op blz.14 van bijlage II. 



opgebouwde bestanden in de universiteitsbibliotheek (3). Vervolgens benadrukte zij haar 
“knooppuntfunctie” zowel binnen de faculteit als interfacultair, die onder andere tot 
uitdrukking kwam in de studieprofielen voor de zogenaamde ‘vrije ruimte’ (3-4). Bovendien 
zou er sprake zijn van nauwe samenwerking op wetenschappelijk terrein, met name met Oude 
Geschiedenis en Archeologie in het kader van het onlangs ingevoerde systeem van 
voorwaardelijke financiering van het wetenschappelijk onderzoek. Het gemeenschappelijk 
opgezette programma ‘confrontaties en wisselwerkingen van maatschappijstructuren en 
ideologieën in de Grieks-Romeinse Oudheid’ was door het ministerie goedgekeurd (4). De 
vakgroep Klassieke Talen wees er verder nadrukkelijk op dat de universitaire opleiding de 
enige opleiding van leraren klassieke talen voor het middelbaar onderwijs was en, in 
tegenstelling tot de moderne talen, geen concurrentie had van het HBO. Bovendien bestond er 
in deze beroepsgroep onder classici geen werkeloosheid (4). Zowel ten aanzien van het 
onderwijs- als van het onderzoeksrendement wees de vakgroep op de onderbezetting in de 
periode 1977-1981, mede door de vacature voor de leerstoel Grieks (1978-81) en het decanaat 
van Nelson (1979-80). 
 
Ten aanzien van de voorstellen met betrekking tot de vakgroep Klassieke Talen maakte de 
wetenschapscommissie van de faculteit gehakt van het rapport. Opgemerkt werd in de eerste 
plaats dat de werkgroep de vraag, welke onderdelen eigenlijk voor een behoorlijk 
functioneren van een letterenfaculteit nodig zouden zijn, niet beantwoordde – een vraag die de 
commissie vooral van belang achtte ten aanzien van de vakgroepen Klassieke Talen en 
Slavisch (blz. 2 en 4-5). De commissie wees er vervolgens op – hoewel dit eigenlijk buiten 
haar terrein viel – dat het onderwijsrendement van de vakgroep beïnvloed zou kunnen worden 
door “de moeilijkheidsgraad van Latijn en Grieks” en dat de prestaties op dit punt met die van 
andere vakgroepen in den lande vergeleken zouden moeten worden (2). Bovendien wees de 
commissie nadrukkelijk op de “knooppuntfunctie” van de vakgroep en op het belang dat deze 
had voor andere faculteiten (3). Begrijpelijkerwijs kwam de commissie met het voorstel de 
vakgroepen Klassieke Talen en Middeleeuws en Vulgair Latijn binnen twee jaar tot één 
vakgroep samen te voegen (3 en 6 punt 4.2) – een mogelijkheid die ook al door de commissie 
O&O was overwogen (zie boven). 
 
Ook van buiten de faculteit kwam een stroom van protest, onder andere uit Belgrado. Na een 
oproep van de vakgroep kwam bij de faculteit een hele reeks brieven binnen van docenten 
Klassieke Talen aan gymnasia.43 Maar ook de lerarenopleiding PDI, het bestuur van de 
Vereniging Antieke Beschaving en de voormalige bijzonder hoogleraar ‘Godsdiensten van het 
Hellenisme’, M.J. Vermaseren, zonden afwijzende reacties. 
 
Het rapport van de reorganisatiecommissie riep echter niet alleen bij de classici en hun 
sympathisanten negatieve reacties op. De hele faculteit was in rep en roer.44 Dit leidde tot een 
aantal zeer roerige hoorzittingen en vergaderingen van de faculteitsraad, en uiteindelijk ook 
tot het vertrek van de decaan (en lid van de commissie O&O), de taalkundige Schultink. Het 
gerucht ging zelfs dat het faculteitsbestuur het rapport zou willen intrekken.45 Zover kwam 
het niet. In de vergadering van de faculteitsraad van 5 november deed het bestuurslid Mieke 
Bal het voorstel het rapport wel aan het College van Bestuur door te zenden, maar niet met
bedoeling de betrokken vakgroepen op te heffen. Zij zouden, zo was nu het voorstel, als 
‘wisselgeld’ gebruikt kunnen worden in het landelijke TVC-overleg. Daarmee werden dit 

 de 

                                                 
43 Reacties: Archief UU, 07.125 TVC, doos 229: ‘Organisatie / reorganisatie Faculteit Letteren, opheffing 
Klassieke Talen’. Vgl. voor de oproep: Utrechts Universiteitsblad 29 okt. 1982, blz. 5. 
44 Trommelen, Buitenkrachten, binnenkrachten, 98-100. 
45 Utrechts Universiteitsblad 29 okt. 1982, blz. 3. 



overleg en de bezuinigingsdiscussie, die in het rapport expliciet gekoppeld werden, in ieder 
geval uiterlijk van elkaar gescheiden. Bovendien zegde het faculteitsbestuur de raad toe 
binnen afzienbare tijd met een duidelijk profiel van de met de reorganisatie beoogde 
letterenfaculteit te zullen komen. Reeds op 30 november verscheen het eerste rapport 
‘Profilering en reorganisatie van de faculteit’. Er volgden nog drie van deze rapporten.  
 
Het tweede, van 5 januari 1983, is in het kader van de vraag naar de redenen voor de 
afschaffing van de vakgroep Klassieke Talen het interessantst. De studierichting Archeologie 
werd hierin aangemerkt als zijnde “niet te handhaven wegens te geringe studentenvraag.” De 
studierichting Klassieke Talen daarentegen gold als “eventueel te handhaven”, evenals de 
studierichtingen Slavisch, Italiaans en Scandinavisch. Daarbij werd wel opgemerkt dat men 
zich moest “realiseren dat de relatief geringe instroom een zware belasting betekent voor de 
faculteit. Immers, uit de vakgebieden met grotere studenteninstroom zal de faculteit 
voornamelijk de ruimte moeten bekostigen die zij reserveert voor in ieder geval te handhaven 
vakgebieden met zeer kleine instroom en voor nieuwe ontwikkelingen.” Daarnaast werd 
meteen een voorschot genomen op de komende taakverdelingsdiscussie: “Bovendien is de 
vraag welke ruimte de randvoorwaarden van de landelijke taakverdeling de faculteit 
uiteindelijk zullen laten.”  
 
In de prioriteitenvolgorde van de genoemde vier vakgroepen stonden de Klassieke Talen 
bovenaan, gevolgd door Slavisch. In de toelichting werd dit als volgt beargumenteerd: 
“Klassieke talen en Slavisch hebben niet alleen relatief de grootste studentenvraag, maar zijn 
bovendien beide via voorwaardelijke financiering gekoppeld aan onderzoeksprogramma’s. 
Daarenboven hebben de Klassieke Talen te maken met de wortels van onze cultuur en is 
Russisch een wereldtaal.”46 In het rapport werd er bovendien op gewezen dat de vakgroep 
Klassieke Talen een rol speelde in één van de “zwaartepunten in het onderwijs- en 
onderzoeksprogramma” van de faculteit, namelijk de “Oude Geschiedenis en cultuur (Hindu-
cultuur, confrontaties en wisselwerkingen)”.47 De faculteit leek nu toch te kiezen voor het 
behoud van de vakgroep. In een brief van 14 januari 1983 aan de heer J.H.L. de Vries van het 
College van Bestuur, die namens Utrecht deelnam aan het ‘deeloverleg letteren’ van de TVC, 
schreef de decaan ad interim, W. Zwanenburg, onomwonden: “Voorts wenst de faculteit zich 
sterk te maken voor behoud van klassieke talen en slavisch; ook al zouden deze twee 
studierichtingen nu zuiver getalsmatig geen gevaar lopen en ze beiden meer dan een miljoen 
kosten benadrukken we het hier toch.”48 De bal lag bij het TVC-overleg. 
 
Het TVC-overleg 
 
Op 25 januari 1983 verscheen het tweede Bulletin van de Taakverdelingscommissie 
Wetenschappelijk Onderwijs. Hierin werden onder andere de resultaten bekend gemaakt van 

                                                 
46 07.125 TVC, doos 226, map: ‘Rapport reorganisatie en reakties oktober 1982’; en in het archief van het 
Bureau van de Faculteit Letteren. Citaten: blz. 5 van het rapport. Wellicht is zo te verklaren dat de afdeling 
Klassieke Talen niet opgenomen is in de calculatie van mogelijke besparingen door de opheffing van 
studierichtingen en specialisaties in de brief van het faculteitsbestuur aan het CvB., 14 januari 1983, blz. 3 (in 
doos 00583). 
47 Ibid. blz. 6, onder punt 2.2. De formulering verwijst naar het onderzoeksprogramma van Oude Geschiedenis, 
Klassieke Talen en Archeologie dat in het kader van de ‘voorwaardelijke financiering’ door het ministerie was 
geaccepteerd. In hun reactie op de reorganisatienota van oktober hadden Kessels en Nelson (blz. 4) nadrukkelijk 
op dit samenwerkingsverband gewezen. Ten aanzien van de archeologen lijkt dit argument echter geen rol te 
hebben gespeeld. M.b.t. de Hindu-cultuur zij opgemerkt dat de nota de kleine studierichting Indo-iraans wilde 
handhaven vanwege haar “onderzoekscompetentie”. 
48 Doos 00434 map 1900: ‘Landelijke Taakverdeling I (1983)’. 



het overleg over de letterenstudies.49 Daarbij speelde voor de studierichting Klassieke Talen 
opnieuw de discussie over de samenstelling van de zogenaamde ‘rompfaculteit’ een cruciale 
rol, dat wil zeggen de discussie over de vraag welke studierichtingen essentieel waren voor 
een letterenfaculteit en daarom ook in iedere letterenfaculteit aanwezig zouden moeten zijn. 
De Klassieke Talen werden nu zonder voorbehoud in deze ‘rompfaculteit’ opgenomen: “Uit 
het deeloverleg letteren is tenslotte één modaliteit voortgekomen die beantwoordt aan de 
gestelde finaciele [sic] randvoorwaarden. Deze modaliteit houdt in dat de volgende 
studierichtingen, waar reeds aanwezig, bij de betrokken faculteiten aanwezig blijven: 
algemene taakwetenschap [sic], algemene literatuurwetenschap, nederlands, frans, duits, 
engels, geschiedenis en griekse en latijnse taal en cultuur.” Bij de overige letterenstudies zou 
sprake moeten zijn van concentratie door opheffing bij verschillende instellingen. Het 
Utrechts Universiteitsblad kon zodoende nog op 18 februari vaststellen dat de vakgroep 
Klassieke Talen “de dans van de taakverdeling [leek] te ontspringen.”50  
 
Drie dagen later was de euforie voorbij. Op 21 februari verscheen het derde Bulletin van de 
Taakverdelingscommissie Wetenschappelijk Onderwijs. Hierin werden de hoofdlijnen van het 
taakverdelingsplan uiteengezet. Van een plaats in de ‘rompfaculteit’ voor de Klassieke Talen 
was geen sprake meer. Voorgesteld werd de vakgroepen in Utrecht en Nijmegen op te heffen, 
ondanks bezwaren van de TVC-leden van deze beide universiteiten.51  
 
Op 23 februari 1983 volgde de reactie van het faculteitsbestuur Letteren in een brief aan het 
College van Bestuur.52 Hierin werd verwezen naar het eerste deeloverleg Letteren, waarin 
consensus was bereikt over “de zogenaamde romp”. Daartoe behoorde ook de studierichting 
Griekse en Latijnse taal en cultuur. Nadrukkelijk wees het faculteitsbestuur er op dat de idee 
van de ‘rompfaculteit’, waarin de Klassieke Talen een plaats zouden krijgen, afkomstig was 
van de sectie Letteren van de Academische Raad als platform van de Nederlandse 
letterenfaculteiten. Vervolgens werden alle argumenten opgesomd, die eerder door de 
vakgroep Klassieke Talen tegen het interne rapport van de commissie O&O van oktober 1982 
waren geformuleerd. Gewezen werd op de rol die de vakgroep speelde in interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden, zoals bij de bestudering van de receptie in de moderne literaturen. 
In dat verband wees de brief nadrukkelijk op de facultaire zwaartepunten Middeleeuwen en 
Renaissance, waarvoor de vakgroep een facilitaire functie vervulde, evenals voor de 
Romanistiek. Daarnaast werd de betekenis voor studierichtingen als theologie, antieke 
wijsbegeerte en de oude geschiedenis benadrukt. Ook het faculteitsbestuur wees nu 
nadrukkelijk op de lange wetenschappelijke traditie van de vakgroep. En tenslotte werd ook 
nu weer nadrukkelijk gewezen op het feit “dat de universitaire opleiding de enige is die de 
mogelijkheid biedt om leraar klassieke talen te worden” – in tegenstelling tot de situatie bij 
geschiedenis en de moderne talen. Dit leidde tot de vaststelling: “Opheffing van de klassieke 
                                                 
49 Van dit deeloverleg heb ik geen archivalia, zoals bijvoorbeeld notulen, terug kunnen vinden. Het archief van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat ligt opgeslagen bij de Centrale Archief Selectiedienst 
in Winschoten, biedt hiervoor niets. Daardoor is ook de totstandkoming van de formulering in de 
beleidsvoornemens van de minister (zie verder onder) niet te reconstrueren. 
50 In het artikel ‘Archeologie. Voorwerp van schervengericht’, blz. 5. 
51 In een noot op blz. 1 wordt deze kritiek als volgt geformuleerd: “Het TVC-lid voor de KUN acht de 
studierichting Griekse en Latijnse taal en cultuur van zo wezenlijk belang voor de letterenfaculteit in zijn 
instelling, dat hij zich op dit punt niet met het plan kan verenigen. Voor de RUU is de instemming afhankelijk 
van de opheffing bij minstens één andere instelling.” In een conceptbrief van het CvB aan de voorzitter van de 
TVC, ir. J.W.F. Hoffman, wordt (blz. 1) gesteld dat wanneer het idee van een rompfaculteit niet geaccepteerd 
zou worden, de vertegenwoordiger van de RUU als voorwaarde zou hebben gesteld “dat sluiting bij minstens 
twee instellingen naast de RUU plaatsvindt. Voor dit standpunt was een meerderheid te vinden in de TVC. Het is 
onjuist dat het TVC-bulletin een andere lezing geeft.” (Bij stukken vergadering CvB van 24 febr. 1983, doos 72). 
52 Doos 00434 map 1900: ‘Landelijke Taakverdeling I (1983)’. 



studierichting zal tevens een tweede fase leraarsopleiding Klassieke Talen in Utrecht 
onmogelijk maken.” Op dezelfde dag (23 februari) sprak de universiteitsraad van de 
Rijksuniversiteit Utrecht in een motie uit “dat deze klassieke talen fundamenteel zijn voor het 
wetenschappelijk onderwijs en de wetenschapsbeoefening in elke fakulteit der Letteren met 
een breed onderwijsaanbod” en dat het CvB alles in het werk diende te stellen om de 
opheffing van de studierichting te voorkomen.53 
 
Naar aanleiding van het derde Bulletin van de Taakverdelingscommissie Wetenschappelijk 
Onderwijs bracht het Utrechts Universiteitsblad een ‘taakverdelingsnummer’ uit (gedateerd 
24-25 februari 1983). Op de voorpagina werd aangekondigd dat de Utrechtse universiteit geen 
genoegen zou nemen met de voorlopige uitkomst van het taakverdelingsoverleg, ondermeer 
omdat Utrecht “als enige” klassieke letteren zou moeten inleveren. “Het lid van de 
taakverdelingscommissie dr. Hans Rosenberg heeft maandag protest aangetekend bij de 
voorzitter van de commissie, ir. J. Hoffman.” In een apart kader, onder de titel ‘Een tikje 
ontmoedigd’, meldde de krant: “ook bij Klassieke Talen klinkt verbazing bij het vernemen 
van het bericht dat de vakgroep tegen de verwachting in nu toch weer op de nominatie staat 
om te worden opgeheven.” Wat de gang van zaken voor de betrokkenen extra wrang gemaakt 
moet hebben, is dat precies in deze dagen de nieuwe behuizing van de vakgroepen Klassieke 
Talen, Archeologie en Laat Latijn aan de Trans ingewijd was. Bij het artikel op de voorpagina 
van het ‘taakverdelingsnummer’ bracht het Utrechts Universiteitsblad een foto van het pand 
met het bijschrift: “Alsof er niets aan de hand was, heeft rektor-magnifikus De Jong 
woensdagmiddag de nieuwe vestiging van klassieke talen geopend. Naar aanleiding van de in 
het vooruitzicht gestelde sluiting merkte hij op dat juist voor alfavakken als klassieke talen en 
archeologie de behuizing en vooral ook de inventaris (bibliotheken e.d.) zo belangrijk is. Als 
troost had het organiserend komité voor extra lekkere wijn gezorgd.” 
 
Ondanks alle protesten kwam het eindrapport van de Taakverdelingscommissie 
Wetenschappelijk Onderwijs (11 maart) met de aanbeveling aan de minister de 
studierichtingen Klassieke Talen aan de universiteiten van Utrecht en Nijmegen op te heffen. 
Op 25 maart sprak de faculteitsraad zich “met klem uit tegen het voorstel van de TVC om een 
der genoemde studierichtingen, die der Griekse en Latijnse taal en cultuur, zonder duidelijke 
argumentatie uit de genoemde ‘rompfaculteit’ te lichten.” En op 13 april kreeg de vakgroep 
ook steun van de universiteitsraad. Deze stelde zich nadrukkelijk achter “het voornemen van 
het College van Bestuur het uiterste te betrachten om de Minister […] ervan te overtuigen dat 
hij in zijn eindbeslissing rekening moet houden met de inhoudelijke argumenten voor het 
behoud van de studierichtingen der Farmacie, en de Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de 
RUU.”54 
 
Ondertussen hadden de vertegenwoordigers van de beide bedreigde universiteiten het voorstel 
gedaan tot “samenwerking op het gebied van leerstoelen, bundeling van onderzoek en 
gezamenlijke verzorging van het onderwijsprogramma…”55 Hoe dit voorstel, dat in ieder 
geval bij het deeloverleg letteren circuleerde, tot stand is gekomen, is onduidelijk. Maar het 
werd van belang voor de formulering van de beleidsvoornemens van de minister. In het 
Concept beleidsvoornemens betreffende taakverdeling en concentratie in het 
wetenschappelijk onderwijs van 17 mei 1983 meldde hij het meerderheidsstandpunt van de 
TVC-commissie (d.w.z. het voorstel tot opheffing van de studierichtingen Klassieke Talen 
                                                 
53 Bij stukken vergadering CvB van 3 maart 1983, doos 73 (1). 
54 Bij stukken vergadering CvB van 21 april 1983, doos 74. 
55 Het citaat stamt uit een brief van het faculteitsbestuur aan de minister, 26 april 1983 (bij stukken vergadering 
CvB, 26 april 1983: doos 74). 



aan de RUU en de KUN) niet te volgen en daarentegen aan te sluiten bij het voorstel tot 
samenwerking van de vakgroepen in Utrecht en Nijmegen. In de praktijk zou dit betekenen 
dat de studie in Nijmegen gehandhaafd zou worden, terwijl in Utrecht in feite slechts een 
bijvak over zou blijven:  
 

“De samenwerking tussen RUU en KUN zou zo gestalte kunnen krijgen dat de studierichting 
bij de KUN gehandhaafd blijft – het Nijmeegse aandeel in de onderwijsvraag geeft daartoe 
aanleiding – , terwijl de RUU de verzorging van de volledige studierichting beëindigt onder 
handhaving van die voorzieningen die voor het omringende onderwijs en onderzoek 
onmisbaar worden geacht. Daarbij zou een zekere complementariteit met de KUN dienen te 
worden nagestreefd, ook in die zin dat een in Nijmegen aangevangen studie op bepaalde 
onderdelen met gebruikmaking van voorzieningen bij de RUU kan worden voortgezet.”56  

 
Dit besluit kwam in de praktijk neer op de opheffing van Klassieke Talen als volwaardige 
studierichting in Utrecht. Hoe de minister precies tot zijn formulering is gekomen is wederom 
niet reconstrueerbaar. In een conceptstuk dat behoort bij een interne nota van het ministerie 
van 17 februari 1983 wordt al stelling betrokken tegenover het op het ministerie reeds 
bekende eindrapport van de TVC-commissie.57 Na een overzicht van de studentenaantallen 
bij de zes vestigingen Klassieke Talen in Nederland wordt hier vastgesteld dat een 
“rigoureuze toepassing van het getalscriterium 250 studenten per vestiging tot onverantwoord
drastische ingrepen zou leiden”. Het advies luidt dan ook uit te gaan van ca. 150 per vestiging, 
wat in het geval van de Klassieke Talen zou leiden tot vijf vestigingen met gemiddeld 142 
studenten. Maar hieraan wordt meteen toegevoegd: “Omdat de minimumdifferentiatie voor 
Klassieke Letteren relatief groot is […] en de afzonderlijke voorzieningen derhalve relatief
kostbaar zijn, ligt een aantal van vier vestigingen voor de hand.” En concreet luidde het 
voorstel aan de minister dan ook, de vestigingen in Utrecht en Nijmegen in overeenstemming
met het TVC-advies op te heffen. Utrecht zou dan Latijn, Grieks, Archeologie én Antieke 
Wijsbegeerte verliezen. Tot dat laatste is het overigens noo

 

 

 

it gekomen.  

                                                

 
De Utrechtse faculteit nam ook tegen het besluit van de minister van mei 1983 nadrukkelijk 
stelling. Op 24 mei verscheen een inhoudelijke reactie van de faculteit op de 
beleidsvoornemens van de minister.58 Hierin speelde de geplande reorganisatie van de 
faculteit een belangrijke rol. Het was immers de bedoeling te komen tot bredere 
samenwerkingsverbanden, die de traditionele vakgroepgrenzen zouden overschrijden. De 
beleidsvoornemens van de minister zouden deze ontwikkeling frustreren. Zo zou de 
romanistiek, “die Klassieken nodig heeft”, “een zwaartepunt” worden in de nieuwe facultaire 
inrichting (blz. 1). De vakgroep Klassieke Talen speelde ook een rol in de studierichtingen 
Mediëvistiek en Renaissancestudies. Daarnaast was er nu nadrukkelijk sprake van een 

 
56 Blz. 108; vgl. de samenvatting op blz. 159, punt 9: “opheffing van de vestigingen bij de RUU en de KUN, 
bekostiging van een gefaseerde vestiging bij de KUN.” 23 juni1983 stelde de minister in een samenvatting van 
zijn beleidsmaatregelen ten aanzien van de Utrechtse vakgroep: “fusie met KUN, nieuwe vestiging bij de KUN, 
onder behoud van bijvakvoorzieningen.” In een notitie voor het CvB stelde het CSA dat een bijvak iets anders is 
dan de door de RUU en de KUN voorgestelde ‘complementariteit’ (bij stukken vergadering CvB 24 juni 1983, 
doos 77). In de Samenvatting beleidsvoornemens van de minister van onderwijs en wetenschappen […] 
betreffende taakverdeling en concentratie in het wetenschappelijk onderwijs van 13 juli 1983 staat dan nog 
duidelijker (blz. 10): “Samenwerking tussen RUU en KUN, met opheffing van de vestiging bij de RUU.” (bij 
stukken vergadering CvB van 13 juli 1983, deel 2, doos 78 [1].) 
57 Archief Min. OCW, CAS: 5168, inv.nr. 6893: DGHW/TVC nr. 16, blz. 5-7. 
58 Het volgende is gebaseerd op ‘de tweede reactie’ van de letterenfaculteit ‘op beleidsvoornemens van de 
minister inzake taakverdeling en concentratie’ van 24 mei 1983: 07.125 TVC, doos 229, map: 
‘Organisatie/reorganisatie Faculteit der letteren. Landelijke Taakverdeling TVC 1982-1983’. Vgl. over de reactie 
van de faculteit ook: Trommelen, Buitenkrachten, binnenkrachten, 103. 



werkverband over de traditionele vakgroepgrenzen heen onder de titel ‘Oudheid’ (blz. 4).59 
Onder punt 2.2 op blz. 4 werd bovendien nadrukkelijk gewezen op het feit dat de vakgroep 
Klassieke Talen “de kern [vormt] van het programma ‘Confrontaties en wisselwerkingen van 
maatschappijstructuren en ideologieën in de Grieks-Romeinse oudheid’, dat voor de tweede 
ronde van de voorwaardelijke financiering werd voorgedragen en waarin de vakgroepen 
Geschiedenis, Klassieke Talen en Archeologie samenwerken.” 
 
Op dezelfde dag pleitte de taalkundige prof. H. Verkuyl, die ondertussen decaan was 
geworden, in een vergadering van de Sectie Letteren van de Academische Raad voor een fusie 
van de beide vakgroepen met nadrukkelijk behoud van twee vestigingen.60 Dit standpunt 
heeft de AR ook in zijn contacten met het ministerie over de beleidsvoornemens ingenomen
De minister liet weten dat de instellingen hierover onderling maar verder moesten praten.

. 

te Utrecht 

                                                

61 
En nog op 26 augustus verzette het College van Bestuur zich in een brief aan de minister 
tegen de opheffing van de studierichting Klassieke Talen en stelde dat het noodzakelijk was 
dat ook bij samenwerking met de KUN “een voorziening op kroondocentenniveau 
gehandhaafd blijft en dat te Utrecht ook afstudeermogelijkheden op dit gebied gehandhaafd 
blijven. Op deze wijze zou de door u [de minister] beoogde complementariteit van KUN en 
RUU vorm kunnen krijgen.”62 
 
Op 15 december 1983 verscheen het Taakverdelingsplan Wetenschappelijk Onderwijs van de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen. De minister had zich door alle protesten niet van 
de wijs laten brengen. Op blz. 10-12 kondigde hij de opheffing van de studierichting 
Klassieke Talen in Utrecht aan. In een eerste reactie wees het faculteitsbestuur er op dat in de 
beslissing van de minister van “complementariteit van KUN en RUU”, waarover in de 
beleidsvoornemens nog gesproken werd, geen sprake meer was.63 
 
In januari 1984 wierp het CvB de handdoek in de ring, nadat de Tweede Kamer “het 
beleidsvoornemen van de Minister niet heeft aangevochten.” Het hoopte echter nog steeds dat 
een werkelijk complementaire studierichting met de KUN tot stand zou kunnen komen, 
waarbij “ook op kroondocentenniveau voorzieningen aanwezig blijven.”64 Het heeft niet zo 
mogen zijn. De overgebleven hoogleraar, de graecus Kessels, ging naar Nijmegen, waar men 
zodoende kans zag een volledige studie Klassieke Talen te handhaven. Voor de vakgroep in 
Utrecht viel het doek definitief in 1986. 
 

 
59 Het gaat hierbij waarschijnlijk om een initiatief van de hoogleraar Oude Geschiedenis, prof. H.T. Wallinga, 
die een voorstel had gedaan de na de reorganisatie van de faculteit overblijvende classici organisatorisch met zijn 
leerstoel te verbinden (mondelinge mededeling van prof. Wallinga). 
60 Archief AR, inv.nr. 387. 
61 Vgl. bijlage bij verslag overleg ministerie van 27 mei 1983, blz. 1; archief Min. OCW, CAS: 5168, inv.nr. 
6895. 
62 Bij stukken vergadering CvB van 26 aug. 1983, doos 79. 
63 07.125 TVC, doos 229, map: ‘Organisatie/reorganisatie Faculteit der letteren. Landelijke Taakverdeling TVC 
1982-1983’. 
64 Concept reactie van het CvB op het taakverdelingsplan van de minister van O&W, blz. 11, bij stukken 
vergadering CvB van 5 jan. 1984 (de brief aan de universiteitsraad is ten onrechte op jan. 1983 gedateerd), 
Archief UU, doos 84 (1). 
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