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Stellingen
behorende bij het proefschrift van

annelies noordhof-hoorn

De stem van de student
Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw

1  De universitaire pers weerspiegelt én vormt de identiteit van een universiteit. 

2  De rol van de studentenbladen in de emancipatie van de studentenstand in de 

negentiende eeuw is tot nu toe onderbelicht. 

3  Studentenperiodieken zijn niet alleen een bron die allerlei ontwikkelingen in de 

studentenwereld illustreert, maar zijn ook een fenomeen dat zelfstandige studie 

verdient.

4  Het landelijke studentenblad versterkte tegelijkertijd saamhorigheid (nationa-

lisme) én eigenheid (regionalisme) in de negentiende-eeuwse studentenmaat-

schappij. 

5  De dominantie van de corporale student in de studentengeschiedenis heeft er-

toe geleid dat de overige studenten in de negentiende eeuw in de eerste plaats 

worden benaderd vanuit wat ze niet zijn – namelijk ‘niet-corpslid’ of ‘nihilist’ – en 

niet vanuit wat ze wel zijn: student. 

6 ‘Boven de partijen staan’ klinkt neutraler dan het is. 

7  De uitspraak van Edmond Jabès: ‘to tell a story is to lose it’, is terecht, maar gaat 

zeker op voor een proefschrift dat direct als handelseditie wordt gedrukt.  
  Geciteerd in: Joke J. Hermsen, Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst (Amsterdam, 

Antwerpen 2009) 171.

8  Dat NWO vaker historisch onderzoek honoreert dat  zich richt op het verzamelen 

en digitaal analyseren van big data leert ons vooralsnog meer over het heden dan 

over het verleden.
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9  De voorstelling alsof religie niet meer van deze tijd is, is een arrogante verlich-

tingsmythe, die voorbijgaat aan het verlangen van ieder mens naar verbonden-

heid en zingeving. 

10  Doordat bij de kwaliteitszorg in het onderwijs voornamelijk aandacht wordt be-

steed aan het verbeteren van leeropbrengsten en onderwijsprocessen blijft de 

aandacht voor de reflectie en ontwikkeling van de docent zelf te veel buiten be-

schouwing.

  

11 Brood koop je bij de bakker.
  Vgl. de groenlesjes in De gekortwiekte Faam: ‘koop toch panis focialis bij Van Leeuwen op het 

Oud-Kerkhof’. De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) IV, 54-58.
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