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Het lijkt mij niet onredelijk om deze brief te beginnen door mijn waardering en bewondering uit te

spreken voor het werk dat dit jaar door het bestuur, de commissies en andere Kleio-leden is geleverd

om het studentenleven voor vele studenten, jong en oud, aanzienlijk interessanter en bovenal

gezelliger te maken. Ik ben vooral onder de indruk van de nieuwe samenwerking tussen Kleio, onze

Bachelor OC en de opleiding in haar geheel. Zo is dit jaar duidelijk geworden dat een studievereniging

er niet alleen hoeft te zijn voor borrels, reizen en andersoortige gezelligheid, maar dat zij wezenlijk

ook de kwaliteit van het onderwijs door extra curriculaire activiteiten kan verbeteren. Evenementen

als de Archiefweek en de Alumnidag waren grote successen, meen ik, en ik zou het KB adviseren deze

activiteiten en de nauwe samenwerking tussen de verschillende facetten van onze opleiding volgend

jaar te blijven faciliteren en eventueel te verbreden.

Toch is de situatie nog niet perfect. We merken dat – en zo gaat dat natuurlijk wel vaker met

studieverenigingen – vooral eerste en tweedejaars de overhand hebben in het Kleio-corpus.

Ouderejaars blijven veelal weg van borrels, reizen en andere activiteiten. Dit heeft meerdere

redenen: zo hebben ouderejaars in het algemeen al hun eigen vriendengroepen opgericht, hebben

zodanig ook minder zin in het ontmoeten van nieuwe mensen, en zijn bovendien ook ouder (en dus

minder geneigd om zich onder een groep jongere studenten te begeven). Toch zijn er meer dan

genoeg ouderejaars – een groep waar ik me onder schaar – die nog heel graag bij Kleioactiviteiten

willen zijn, maar door de angst voor weinig tot geen verbinding met de aanwezigen besluiten niet te

komen. Daar moet verandering in komen.

Hoewel dit jaar er grote stappen zijn gezet in het betrekken van meer BA-studenten Geschiedenis bij

het studentenleven in zijn geheel – zoals al aangegeven iets waar ik grote waardering voor voel –

blijven vooral de MA-studenten buiten de boot vallen. Dit is niet een nieuwe ontwikkeling, maar wel

eentje die duidelijk geaccelereerd is in de afgelopen jaren. Waar zo’n drie jaar geleden nog veel

MA-studenten rondliepen bij onze studievereniging, is dat aantal nu drastisch afgenomen. Hoewel dat

onvermijdelijk lijkt, zou ik beargumenteren dat deze problemen geenszins onoplosbaar zijn. Daarom

adviseer ik middels deze brief het KB en de ALV het volgende in overweging te nemen: ziet Kleio heil

in het onderzoeken van de mogelijke oprichting van een nieuwe commissie bij onze geliefde

studievereniging, die zich op MA-studenten zal richten – een zogeheten Mastercommissie, of

MaCo/MaCie?

Het oprichten van een dergelijke commissie zal, mijns inziens, in elk geval leiden tot een directere

verbinding van de BA en de MA’s Geschiedenis, het ledenaantal van Kleio vergroten, en, belangrijker

nog, onze MA-studenten van wat gezelligheid en gemeenschap te verschaffen. Dit is vooral een



belangrijke zaak als het gaat om MA-studenten die van buiten de stad komen – een aanzienlijk deel

van de MA-studentenpopulatie – en daardoor weinig tot geen verbinding met de stad en onze

studenten voelt. Een commissie die zich specifiek zal richten op (oudere) MA-studenten kan ertoe

dienen dat deze groep zich gerepresenteerd voelt, en dus ook eerder op haar activiteiten zal

afkomen. Het oprichten van de MaCo/MaCie zal onze fantastische studievereniging inclusiever,

diverser en bovenal gezelliger maken.

Ik kijk ernaar uit om deze zaak te bediscussiëren met de ALV, en in een later stadium, mocht het

voorstel in goede aard worden ontvangen, met het KB verder uit te werken. Voor nu rest mij enkel het

93ste KB van Kleio ontzettend veel succes te wensen met de voorbereidingen van het aankomende

semester. Ik ben ontzettend trots.

Hoogachtend,

Merijn Collignon


