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Master in Geschiedenis

Militaire geschiedenis



'Zoveel van onze geschiedenis én van het 
hier en nu is helaas bepaald door oorlog. Als 
je daar meer van wilt weten, dan is er geen 
betere master denkbaar.'

Zolang de mensheid bestaat voert zij oorlog en oefent zij 
georganiseerd geweld uit. Krijgsmachten die dit geweld 
uitoefenen zijn een vast onderdeel van de samenleving. 
Militaire geschiedenis is een uitdagend masterprogramma 
over de geschiedenis van oorlogvoering en krijgsmachten. 
Oorlog wordt daarnaast ook bestudeerd als een cultuur- 
verschijnsel dat grote invloed heeft op het maatschappelijk 
leven en op individuen, of zij nu militair of burger zijn. 

Militaire geschiedenis is een uniek masterprogramma: alleen 
aan de UvA kun je de geschiedenis van oorlog en georgani- 
seerd geweld wetenschappelijk onderzoeken. Dankzij de 
hechte samenwerking met de Nederlandse Defensie 
Academie staat deze master ook midden in de actualiteit. 
Er zijn ruime mogelijkheden voor een stage bij o.a. musea, 
onderzoeksinstellingen en het Ministerie van Defensie, 
waarbij je militairhistorische kennis koppelt aan de praktijk.

Dr. Samuël Kruizinga



Kernvak Militaire 
geschiedenis (18 EC)
In dit vak analyseren 
we belangrijke 
aspecten van oorlog 
en krijgsmacht, zoals 
de politieke sturing 
ervan, het maat- 
schappelijk draag- 
vlak en de publieke 
houding t.o.v. oorlog 
en militair geweld, 
de financiering, 
vorming, organisatie 
en uitrusting van 
krijgsmachten, de 
operationele inzet 
ervan, de door- 
werking van 
politieke en militaire 
tradities, vormen van 
militair leiderschap 
en tegenkrachten als 
pacifisme en 
antimilitarisme. 
Als rode draad door 
deze colleges loopt 
de moeilijke vraag: 
wat is moderne 
oorlogvoering?

Carrièreperspectief

Als militair historicus ben je breed 
inzetbaar op de arbeidsmarkt. Je bent in 
staat om grote hoeveelheden historische 
gegevens rondom vredes- en 
veiligheidsvraagstukken te lezen, hieruit 
een relevante selectie te maken, en die te 
analyseren en te 
contextualiseren. Daarnaast bekwaam je 
je in presentatie- en schrijfvaardigheden; 
je werkt zelfstandig maar juist ook veel 
met anderen samen.
Militair historici werken bij Defensie, 
diverse andere overheden en in het 
hoger en voortgezet onderwijs;
in de journalistiek, bij commerciële 
bedrijven of als zelfstandig ondernemer.

Daarnaast heb je na afronding van deze 
master de mogelijkheid om na nadere 
selectie door te stromen naar de korte 
officiersopleidingen van het Koninklijk 
Instituut voor de Marine of de 
Koninklijke Militaire Academie.

Een vak belicht



Diploma
Master of Arts
in Geschiedenis

Duur
1 jaar / 60 EC

Vorm
Voltijd / deeltijd

Start
1 september

Voertaal
Nederlands

Croho
66034

Kerngegevens

Toelatingseisen
De master Militaire geschiedenis is 
toegankelijk voor studenten met een 
universitar bachelordiploma in:
• Geschiedenis of een andere 

geesteswetenschappelijke opleiding;
• Liberal Arts and Sciences, of een 

vergelijkbare interdisciplinaire 
opleiding;

• Politicologie, mits 30 EC aan 
historische vakken behaald.

Als je niet direct voldoet aan de 
toelatingseisen, bijvoorbeeld als je een 
hbo-bachelordiploma hebt of een 
universitaire bachelor die niet direct 
toegang biedt, dan kun je deficiënties 
wegwerken door de pre-master 
Geschiedenis te volgen.
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Toelating en inschrijving

Contact

Faculteit der 
Geesteswetenschappen

Admissions Office
T: +31 (0)20 525 4481
E: admissionsma-fgw@uva.nl


