[English follows Dutch]

VU Toets Geschiedenis
Datum: donderdag 22 augustus 2019
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: zaal 12-A-00, hoofdgebouw VU
Literatuur ter voorbereiding
Simon Schama – “Overvloed en onbehagen: Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw.”
De 9e editie wordt aanbevolen, maar het verschil met eerdere edities is niet groot. Het boek is goed
verkrijgbaar.
(Engelse titel: “The Embarrassment of Riches: the history of Dutch Culture in the Golden Age”)
De toets bestaat uit open vragen en wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.
Leesaanwijzingen
Lees het boek goed door, en maak er aantekeningen bij. Let op: het boek mag er niet bij worden gehouden
tijdens de toets. Zorg bij de bestudering dat je het boek tijdens de toets bondig kunt samenvatten, en er ook
beschouwend commentaar op kunt geven. Let bij het lezen en je voorbereiding op de volgende elementen:
- Wat is de centrale these van het boek?
- Op basis van welke bronnen is de auteur tot zijn analyse gekomen?
- Waarin is de aanpak van Schama overtuigend? En waarin niet of minder?
- Welke begrippen (cultuur, religie) zijn belangrijk voor de analyse en hoe definieert de auteur deze?
Het tentamen bestaat uit een aantal open essay-vragen. De antwoorden daarop bestaan uit beschrijvingen van
een aantal aspecten van en kwesties in het boek.
Tip: Recensies van het boek kunnen je inzicht geven in verschillende aspecten.
Praktische zaken
• Wanneer de deficiëntie geschiedenis aan jou is opgelegd, ben je automatisch aangemeld voor de
toets. Je moet je deelname echter nog bevestigen door de betaling voor de toets te voldoen.
• De kosten voor deelname aan de toets zijn € 115,-. Dit bedrag dien je over te maken op
rekeningnummer NL93 Deut 0487635272 t.n.v. Vrije Universiteit Amsterdam o.v.v. ‘FGWGeschiedenis toets’ en jouw naam én studentnummer. Deadline voor de betaling is 1 juli 2019.
Als het geld niet tijdig is ontvangen, kun je niet deelnemen aan de toets.
Het is niet mogelijk om restitutie van dit bedrag te ontvangen.
Tussen 2 en 5 juli 2019 hoor je of jouw betaling in goede orde is ontvangen.
• Als je de opleiding toch niet wil volgen, verzoeken wij je vriendelijk om jouw aanmelding in Studielink
terug te trekken.

Studie- en Studentadministratie
Vrije Universiteit Amsterdam

VU History Examination
Date:
Time:
Location:

Thursday 22 August 2019
13.30 – 16.30 hrs.
room 12-A-00, main building VU

Literature
Simon Schama - The Embarrassment of Riches
The test consist of open-ended questions and is offered in both Dutch and English.
Reading instructions
Read the book carefully and take notes. Please note: you cannot use the book during the test. While
studying, make sure that you can summarize the book and make contemplative comments on the
book. Pay attention to the following:
- What is the central message of the book?
- On what literature did the author base their analysis?
- In what way is the approach of Schama convincing? And in what way isn’t he?
- What concepts (culture, religion) are important for the analysis and how does the author
define these concepts?
The examination consists of open-ended essay questions. The answers to these questions consist of
explanations of several aspects and issues from the book.
Tip: Book reviews can help you to gain insights in the different aspects mentioned in the book.
Example question:
“Between 1531 and 1800 there were at least 40 occasions when whales landed up on the Dutch
beaches. In chapter 3 (Feasting, Fasting and Timely Atonement) of part 2 (Doing and Not Doing) of
his book, author Simon Schama shows many drawings and paintings of stranded whales and the
reactions they provoked. Many people came to watch. Which explanations did the Dutch give at the
time for the stranded whales, how did they interpret these events on their shores, according to
Schama?”
Registration
• When this test applies to you, you are automatically registered for the test. However, you do
have to confirm your participation by fulfilling the payment for the test.
• The fee for the test is € 115,-. This amount can be transferred to account number
NL93 Deut 0487635272 of the Vrije Universiteit Amsterdam. Please state ‘FGW – History
test’ and your name and student number in the description.
Payment deadline is 1 July 2019.
If we have not received the payment by the deadline, you will not be able to take the test.
It is not possible to receive a refund of the paid fee for the test.
Between 2 and 5 July 2019, you will be informed if your payment was received.
• If you do not want to follow the study programme, we kindly request you to cancel your
application in Studielink.
Student Administration
Vrije Universiteit Amsterdam

