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Het beeldmerk van Amsterdam, 
en trouwens ook de afleiding 
ervan voor onze universiteit, is 
in zijn simpelheid ongeëvenaard 
sterk. De gepeperde versie,  
die aan de voorzijde van dit  
jaarbeeld is afgebeeld en die 
ook op de uitnodiging stond 
voor de opening van het facul-
taire jaar, markeert heel treffend 
een iconische eigenschap van 
deze stad, die op wonderbaar-
lijke wijze invloed heeft op alles 
wat door deze stad wordt aan-
geraakt: van inwoners, tot voet-
bal, tot de universiteit en haar 
faculteit der geestesweten- 
schappen. 
 
Benadrukken van deze eigen-
schap, die niet door iedereen 
buiten postcode 1000 evenzeer 
gewaardeerd wordt, zou zeker 

in een jaarbeeld snel de indruk 
kunnen wekken van snoeverij. 
Laat ik daarom voor de zeker-
heid maar zeggen dat we hier 
vooral duidelijk willen maken 
wie en wat onze smaakmakers 
waren in 2018 in plaats van dat 
de FGw (de UvA, de plaatselijke 
voetbalclub, Amsterdam) dat  
als geheel is. Ik laat het verder 
graag aan het empirische  
onderzoek van de lezer over  
om deze laatste stelling al dan 
niet bewezen te achten. 
 
En zonder die lezer al op een 
bepaald spoor te willen zetten, 
merk ik op dat deze mooie resul-
taten tot stand zijn gekomen in 
omstandigheden die zeker niet 
eenvoudig zijn, waarbij de facul-
teit in een laatste fase zat van 
een langjarig bezuinigingstraject. 

Helaas geen exclusief beeld  
voor Amsterdam. Op vrijdag  
14 december demonstreerde  
de landelijke academische 
gemeenschap in Den Haag 
opvallend eensgezind: college- 
leden, decanen, medewerkers, 
studenten. 
 
Tot slot merk ik namens de 
lezers van buiten postcode 1000 
nog maar even op dat goede 
smaak ook een kwestie van 
maatvoering is, zoals voor de 
zekerheid helder verbeeld op 
deze bladzijde. 

Fred Weerman, decaan

Smaakmakers



Instroom bacheloropleidingen
Dit studiejaar zijn er in totaal 1.538 eerste-
jaarsinschrijvingen bij de bacheloropleidingen 
van de FGw, een stijging van 5,2%. Het is  
het derde jaar op rij waarin de instroom 
stijgt. Het aantal eerstejaarsstudenten met 
de Nederlandse nationaliteit is vrijwel gelijk 
gebleven. De groei in de instroom komt 
daarmee volledig voor rekening van studen-
ten met een andere nationaliteit, met name 
uit de EU: de instroom groeide met 25%  
van 240 naar 300. Evenals in 2017 heeft de 
bachelor Media and Information de sterkste 
groei (van 160 naar 211 eerstejaars). De 
bacheloropleidingen Cognition, Language 
and Communication en Oudheidweten-
schappen zijn in 2018 geaccrediteerd en 
hebben een instroom van 18 respectievelijk 
15 eerstejaars. 

De instroom van bachelor- en masterstudenten aan de Faculteit der  
Geesteswetenschappen is ten opzichte van studiejaar 2017-2018 gestegen, 
blijkt uit voorlopige cijfers. Met 2.608 studenten (eerstejaars opleiding,  
actief op 1 oktober) gaat het om een toename van 3,9%.

Instroom masteropleidingen
De masteropleidingen laten voor het  
tweede jaar op rij een kleine stijging van de 
instroom zien. In 2018 zijn er 1.070 nieuwe 
masterinschrijvingen, een stijging van 2%. 
Het aantal studenten met de Nederlandse 
nationaliteit daalt van 736 naar 694 (- 6%), 
maar hier staat een stijging van het aantal 
studenten met een buitenlandse nationali-
teit tegenover. Deze groep groeit van  
313 naar 376 studenten (+ 20%). De sterkste 
groei doet zich voor bij de eenjarige master-
opleiding Filosofie. De twee nieuwe educa-
tieve masters hebben een instroom van  
23 respectievelijk 11 eerstejaars. 
Op 1 oktober waren er aan de FGw 6.840 
inschrijvingen. Naar aantallen inschrijvingen 
gemeten, is de FGw de middelste van de  
7 faculteiten van de UvA.

Instroom eerstejaarsstudenten FGw

2018 / 2019

1070 Graduate School of Humanities: master

1538 College of Humanities: bachelor

50 studenten
1050 Graduate School of Humanities: master

1465 College of Humanities: bachelor

2017 / 2018

Instroom gestegen 

O
nd

er
w

ijs
4 Jaarbeeld Geesteswetenschappen 2018Onderwijs



MOOC BETER SCHRIJVEN  
IN HET HOGER ONDERWIJS 
Onsamenhangende teksten, een verkeerde toon, 
onjuiste verwijswoorden of congruentiefouten: dit zijn 
schrijfproblemen die docenten regelmatig signaleren. 
Op 26 januari presenteren Nicky Heijne en Francien 
Schoordijk van het INTT samen met collega’s van de  
HvA een massive open online course (MOOC) om schrijf-
problemen van studenten te verhelpen. Zo’n 20% van  
de studenten begint met een onvoldoende of zwakke 
taalbeheersing aan het hoger onderwijs. Ook de groep 
die zonder deficiënties start, blijkt moeite te hebben  
met schrijfniveau, structuur en tekstsoorten als essay  
of onderzoeksverslag. Studenten weten niet goed  
hoe ze moeten formuleren in een neutrale en weten- 
schappelijke stijl. 

De MOOC werkt op basis van peer feedback en is  
voor iedereen toegankelijk. In 2018 schrijven zich ruim 
5.000 deelnemers in voor een deel of de gehele MOOC.

Leven van de wind
VOX-POP en Humanities Lab AVS organiseren 
in het voorjaar een reeks over cultureel 
ondernemen. In de reeks komen alumni 
geesteswetenschappen aan het woord die als 
schrijver, uitgever, galeriehouder, journalist, 
kunstenaar of adviseur werken en vertellen 
over hun loopbaan.

Afro-Nederlandse studies
Zawdie Sandvliet, die 2017 de Create a Course-challenge 
van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies won, krijgt 
van het College of Humanities de mogelijkheid zijn vak 
Afro-Nederlandse studies verder te ontwikkelen. Het vak 
bestudeert de geschiedenis en hedendaagse situatie van 
de Afro-Nederlanders. Thema’s als slavernij, kolonialisme, 
rechten, ras, racisme, migratie, cultuur en sociale bewe-
gingen worden interdisciplinair behandeld. Er is veel 
animo onder studenten en ruim aandacht in de media.

IN HET 
NIEUWS

Hoe droogte het verleden onthult
HELEEN VAN LONDEN EN JITTE WAAGEN IN NRC
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De jury over Multimediaal 
Onderzoeksproject
De jury roemt de ambitieuze studiecultuur 
binnen het vak en de mate waarin de stap 
terug van de docent wordt beantwoord 
door een stap vooruit door de student.  
Ook de intensieve samenwerking tussen  
studenten heeft ‘duidelijk een meerwaarde 
voor de leeropbrengst’. Het feit dat het vak 
al sinds 2014 wordt gegeven en onvermin-
derd hoog wordt beoordeeld heeft mee- 
gewogen in de beslissing van de jury.

Originele didactische aanpak
Het tweede genomineerde bachelorvak  
is De wereld van de Mens: Inleiding in de 
geesteswetenschappen van Piet Gerbrandy 
en Irene Zwiep. Ook het mastervak De  
digitale stad. Architectuurhistorisch en  
historisch gereedschap van Clé Lesger,  
Gabri van Tussenbroek en Lex Bosman  
is genomineerd. Volgens juryvoorzitter  
Caroline Kroon hebben alle genomineerde 
vakken een originele aanpak. Ze worden 
hoog gewaardeerd door studenten.

De winnaars worden op dinsdag 22 mei 
bekendgemaakt tijdens een feestelijke  
bijeenkomst in het Bushuis. Voorafgaand 
aan de uitreiking presenteren docenten  
en studenten hun vak. 

De jury over Golden Age  
Amsterdam as a Creative City
De jury is te spreken over het onderzoeks- 
intensieve karakter van het vak en het  
didactische concept van ‘inlevend leren’, 
waarbij een beroep wordt gedaan op de  
creatieve inbreng en het inlevingsvermogen 
van de student. Studenten schrijven een 
onderzoekspaper over het overnameconflict 
in 1663, waarbij zij zich in het conflict ver-
plaatsen door stelling te nemen als een  
van de partijen – bijvoorbeeld als acteur  
of actrice, hoofd van de schouwburg of  
burgemeester – en hierbij rekening te  
houden met de belangen van de anderen. 
Verschillende academische vaardigheden 
worden hier in combinatie met elkaar  
geoefend, in een setting die nauw aansluit 
bij werkelijke maatschappelijke situaties. 

Frans Blom en Mirjam Prenger winnen 

FGw Onderwijsprijs
De Onderwijsprijs 2018 van de Faculteit der  

Geesteswetenschappen wordt toegekend aan het 

bachelorvak Golden Age Amsterdam as a Creative 

City van Frans Blom en het mastervak Multi- 

mediaal Onderzoeksproject van Mirjam Prenger. 

Frans Blom en de studenten Sofia 

van Boven, Annelies Vermue en 

Maarten van den Ende.

Mirjam Prenger en studente Nienke 

Zoetbrood. 

IN HET 
NIEUWS

Hoe leren  
kinderen  
een taal?

SYBREN SPIT OP NPO RADIO 1
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FGW IN DE RANKINGS

International Student Barometer
Internationale studenten plaatsen de UvA op de eerste plaats in de categorie  
‘a good pace to be’. De Faculteit der Geesteswetenschappen scoort met meer 
dan 97% bijzonder hoog in deze categorie. Verder zijn de studenten zeer  
positief in een aantal subcategorieën ‘Learning’, ‘Expert lecturers’, ‘Academic’ 
English’, ‘Quality of lectures’, ‘Course content’ en ‘Language support’.

MEDIA STUDIES NUMMER 1 IN QS RANKING 
Op het terrein van Communication and Media Studies is de UvA de beste van de wereld  
in de QS World University Rankings by subject 2018. 

Volgens Rens Bod, hoogleraar Digitale geesteswetenschappen, is de breedte van Media- 
studies ongeëvenaard: ‘We hebben een zeer rijk palet in huis op het gebied van zowel 
onderwijs als onderzoek: filmwetenschappen, journalistiek, nieuwe media en digitale  
cultuur, archiefwetenschappen, informatiewetenschappen, televisiewetenschappen, globali-
seringstudies, digital humanities, digitaal erfgoed en cross-mediale cultuur. En in al deze  
vakgebieden publiceren en doceren mensen op het scherpst van de snede en hebben ze 
ijzersterke teams weten op te bouwen die internationaal zeer actief en zichtbaar zijn.’

Ook in de vakgebieden Linguistics (15), Library Management (19), History (31), Philosophy 
(39), English Language and Literature (41) en Religious Studies (44) eindigt de UvA binnen  
de top 50 van de wereld.

Times Higher Education World University rankings 
Universiteit van Amsterdam  62 3 
Arts & Humanities  36 2

QS World University rankings®

Universiteit van Amsterdam 57 2 
Communication & Media Studies 1 1 
English Language & Literature 41  1 
History  31 2 
Library & Information Management 19 1
Linguistics  15 1 
Philosophy 39 1 
Theology, Divinity, Religious Studies 44 5 

Leiden ranking
Universiteit van Amsterdam 77 2 
Social Sciences & Humanities 7 1 
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Vooruit
Tijdens de facultaire opening wordt het magazine  
Vooruit over innovatie in het bacheloronderwijs aan  
de Faculteit der Geesteswetenschappen gepresenteerd. 
Het magazine staat vol met best practices over het 
gebruik van blended learning. 

Vooruit biedt een overzicht van de resultaten van het  
in 2016 gestarte Bachelor-innovatieprogramma en laat 
de diversiteit en reikwijdte van het programma als 
geheel zien. Ook worden de mogelijkheden voor de  
toekomst geschetst.

Blended Learning  
bij grote werkgroepen
Het team ICTO maakt in het voorjaar een 
good practice filmpje bij het vak Games van 
Mediastudies. Bij een grote werkgroep is het 
vaak moeilijk om alle resultaten klassikaal te 
bespreken. Blended Learning biedt hiervoor 
een oplossing. Studenten geven feedback  
op elkaars projecten via het online platform 
Pitch2peer. Doordat de studenten content 
door en voor elkaar creëren, wordt het  
platform een persoonlijke leeromgeving, 
ondanks de grootte van de werkgroep. Dit 
verhoogt bovendien de motivatie en leert 
studenten vaardigheden als samenwerken 
en feedback geven. 

Comeniusprogramma 
Een team van letterkundigen onder leiding van Gaston 
Franssen ontvangt een Comenius Senior Fellow-beurs 
van € 100.000 voor project Future Literary Studies. Het 
project richt zich op het integreren van 21st Century 
Skills in het letterkunde-onderwijs. Het team bestaat  
uit Stephan Besser, Piet Gerbrandy, Jelle Koopmans,  
Ansgar Mohnkern, Suze van der Poll, Ronald de Rooij 
en Anna Seidl.

Sanneke Stigter heeft een Comenius Teaching Fellow-
beurs ontvangen van € 50.000 voor de ontwikkeling van 
een nieuwe kernmodule voor mediakunst binnen de 
opleiding Conservation and Restoration of Cultural  
Heritage. Stigter zal het project uitvoeren samen met 
haar collega-docenten Ellen Jansen en Evelyne Snijders, 
beiden tevens restaurator hedendaagse kunst.

Het Comeniusprogramma van het Nationaal Regie- 
orgaan Onderwijsonderzoek stelt excellente en bevlogen 
docenten in staat om hun visie en plannen voor onder-
wijsvernieuwing te realiseren. 

MAAK WERK VAN GESCHIEDENIS
Welke toegevoegde waarde heeft een historicus op de arbeidsmarkt? In een 
serie van drie avonden in VOX-POP onderzoekt platform Jonge Historici samen 
met FGw-alumna en historica van het Jaar 2017, Kayleigh Goudsmit, wat de 
potentie van historici is op de arbeidsmarkt. 

IN HET 
NIEUWS

Zo’n oorlog 
helpt de  
literatuur  
niet vooruit

GUIDO SNEL IN NRC
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Studenten van de educatieve master Geschiedenis 

stellen in december bij Bijzondere Collecties van de 

UvA een tentoonstelling samen over negen unieke 

verhalen van bijzondere UvA-vrouwen van de  

afgelopen eeuw. De tentoonstelling wordt geopend 

door rector magnificus Karen Maex.

Een groep van vijftien (internatio-

nale) studenten is een podcast- 

station begonnen: UvA Radio. De 

uitzendingen worden opgenomen 

vanuit het Humanities Lab AVS.

ONDERNEMERSCHAP
Het Humanities Lab AVS ondersteunt studen-
ten en medewerkers die een idee voor een 
onderneming willen realiseren. In februari 
organiseert Humanities Lab samen met het 
Amsterdam Centre for Entrepreneurship 
(ACE), drie Explore middagen. Samen met 
experts ontwikkelen 25 studenten hun ideeën, 
maken kennis met business- en verdienmodel-
len en verkennen financieringsmogelijkheden. 
Ondernemers vertellen over hun ervaringen. 
In diverse workshops worden de mogelijk- 
heden verder verkend. In april volgt een Boot-
camp met negen teams. Experts en coaches 
begeleiden een intensief programma over  
het omzetten van een idee in een succesvolle 
onderneming en het opschalen ervan. Een  
van de teams neemt deel aan het UvA  
Acceleration Programme.

Ondernemen in cultuur en media
Om ondernemerschapsvaardigheden te inte-
greren in het reguliere onderwijsprogramma 
werkt Humanities Lab samen met Mark Deuze, 
Mirjam Prenger en Jeroen de Vos binnen hun 
mastervak Creativity, Innovation and Entrepre-
neurship in the Media. Binnen het bachelor-
vak IAmsterdam van Karin Wiltschut, Dos  
Elshout en René Boomkens schrijven zes  
studenten een ondernemingsplan, waarop zij 
feedback krijgen van de business developer 
van het Humanities Lab. 

Op basis van deze pilots zullen vanaf 2019 
vakken uit het aanbod van de faculteit gese-
lecteerd worden waarin het ontwikkelen van 
een ondernemingsplan deel kan uitmaken van 
de afronding. 

9 Universiteit van Amsterdam



WAT MOTIVEERT ONS  
ALS DOCENT? 
Op 20 november organiseert de DocenTENkamer de 
derde FGw onderwijsconferentie. Thema’s zijn: Wat 
motiveert ons als docent? Intrinsieke motivatie, externe 
prikkels? Hoe motiveer je jezelf en de studenten? 
Waarom doen we wat we doen? Maarten Vansteenkiste, 
hoogleraar en expert zelf-determinatie theorie, en Freek 
Peters, hoogleraar contextueel leiderschap, verzorgen de 
keynotes. Mediator en trainer communicatie Karen van 
Oyen en educatie-adviseur Hester Glasbeek geven een 
interactieve workshop over de rol van het gesprek bij  
de motivatie van docenten. 

Op vrijdag 14 december demon-

streert WO in Actie in Den Haag 

tegen de bezuinigingen op het 

hoger onderwijs.

Op bijna alle universiteiten worden in de week van 24 september buiten college gegeven 

als protest tegen de bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs. Het is voor het 

eerst dat wetenschappelijk medewerkers een week lang op zoveel plekken actie voeren.

College Muziekwetenschap 

door Barbara Titus.

Ruud van Dijk 

geeft college 

Geschiedenis in 

het Oosterpark.
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Eindsymposium post-master 
Conservering en restauratie
De afstuderende restauratoren in opleiding van de post-master 
in Conservering en restauratie van cultureel erfgoed presenteren  
in september hun eindexamenonderzoeken. 
Als enige in Nederland verzorgt de UvA een universitaire opleiding 
tot restaurator die voldoet aan de Europese normering. 

ONDERZOEK MASTERSTUDENTEN 
NAAR DE POSITIONERING VAN  
THEATERGEZELSCHAPPEN
Samen met masterstudenten van Theatre Studies en International 
Dramaturgy hebben Cock Dieleman en Peter Eversmann onderzoek 
gedaan naar de positionering van theatergezelschappen in de  
cultuur-maatschappelijke infrastructuur. De publicatie is uitgegeven 
door het LKCA en op 2 oktober gepresenteerd.

Beurzen toegekend aan 
internationale studenten
Dertien studenten hebben een beurs toegekend gekregen 
voor een bachelor- of masterstudie aan de FGw. Het 
betreft toekenningen binnen de beursprogramma’s  
Holland Scholarship, Amsterdam Merit Scholarship en 
Amsterdam Excellence Scholarship. De selectiecommissie 
heeft bij de selectie gekeken naar de ‘academic promise’ 
en de diversiteit van de studenten. De kandidaten  
variëren in nationaliteit van Canadees en Australisch tot 
Israëlisch, Chinees en Russisch. De geselecteerde master-
studenten komen van de opleidingen Philosophy, Media 
Studies, Cultural Analysis en Archival and Information 
Studies. De bachelorstudenten zijn aankomende studen-
ten van de opleidingen Media and Information en 
Linguistics.

Paul Boersma  
Docent van het Jaar FGw
Paul Boersma (Linguistics) is door studenten 
verkozen tot faculteitswinnaar van de 
Docent van het Jaar-verkiezing 2018. Murat 
Aydemir (Literary and Cultural Analysis) 
behaalde de tweede plaats en Matthijs Lok 
(Geschiedenis) werd derde. Studenten noemen 
Paul Boersma een inspirerende docent die 
‘duidelijk is in zijn uitleg’ en die college 
geeft ‘met ontzettend veel passie en humor’.

IN HET 
NIEUWS

UvA-studenten achterhalen  
telefoonnummer Rutte

MASTERSTUDENTEN JOURNAILSTIEK EN MEDIA IN HET PAROOL
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Hoogleraren

Barbara Hogenboom 
hoogleraar Latijns- 
Amerikastudies
Politiek en governance 
van ontwikkeling en 
milieu in interdisci-
plinair perspec-
tief, botsende 
waardes en 
belangen rondom 
het gebruik van 
natuurlijke hulp-
bronnen in Latijns- 
Amerika en interacties tussen 
publieke en private sector en 
sociale bewegingen vanuit het 
perspectief van de internatio-
nale politieke economie: Barbara 
Hogenboom onderzoekt actuele 
ontwikkelingen in Latijns-Amerika 
in diverse internationale projec-
ten. Ook coördineert zij het  
Sustainable Development 
Goals-project Leave fossil fuels 
underground for sustainable  
and inclusive development: 
Co-creating alternative pathways 
in Africa and Latin America.  
Een internationaal team van 
onderzoekers richt zich op veel-
belovende lokale initiatieven  
om fossiele brandstoffen onder-
gronds te laten.

Hogenboom volgt Michiel Baud 
op als directeur van CEDLA, het 
Centrum voor Studie en Docu-
mentatie van Latijns-Amerika. 

Frans Grijzenhout  
vertrouwenspersoon 
wetenschappelijke 
integriteit
Het College van Bestuur 
benoemt Frans Grijzenhout als 
vertrouwenspersoon weten-
schappelijke integriteit voor het 
Universiteitskwartier Binnenstad. 
De vertrouwenspersoon is voor 
medewerkers en studenten het 
aanspreekpunt voor vragen en 
klachten over wetenschappelijke 
integriteit.

Tot nu toe was er één vertrou-
wenspersoon aan de UvA. Door 
voor elke campus een aparte 
vertrouwenspersoon aan te 
stellen wordt gebruikgemaakt 
van expertise van de onder-
zoekspraktijk en kunnen studen-
ten en medewerkers uit verschil-
lende vertrouwenspersonen 
kiezen. Bovendien werkt de 
fysieke nabijheid drempel- 
verlagend.

Het veranderende  
schilderijenoppervlak, 
oratie Klaas Jan van  
den Berg

LEERSTOEL CHEMISCHE ASPEC-

TEN VAN CONSERVERING EN 

RESTAURATIE VAN CULTUREEL 

ERFGOED, IN HET BIJZONDER 

SCHILDERKUNST IN SAMEN-

WERKING MET DE RIJKS-

DIENST VOOR HET CULTUREEL 

ERFGOED

Het begrijpen van chemische en 
fysische veranderingen van een 
schilderij is cruciaal om gefun-
deerde beslissingen te kunnen 
nemen over het restaureren en 

conserveren van een werk. 
Alle kunstwerken zijn 

aan veroudering 
onderhevig. Voor 
de restaurator is 
het een uitdaging 
om de patina,  
het verouderings-

proces dat bij het 
kunstwerk hoort,  

te begrijpen en te onder-
scheiden van ongewenste veran-
deringen die schadelijk zijn voor 
het object, zoals verkleuring en 
degradatie van het oppervlak  
en ophoping van vuil.

Van den Berg tracht met zijn 
onderzoek meer begrip te  
kweken voor processen op en  
in het kunstwerk, restauratie-
ingrepen te funderen en  
alternatieven te bieden. In zijn 
oratie geeft hij enkele voorbeel-
den van recent interdisciplinair 
onderzoek aan oppervlakten van 
schilderijen van onder anderen 
Piet Mondriaan en Karel Appel.
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In februari wordt Judith 
Rispens benoemd tot 
hoogleraar Nederlandse 
taalkunde 
Judith Rispens richt zich in haar 
onderzoek op verwerving en 
verwerking van normale en ver-
stoorde taal. Haar onderzoek 
bevindt zich op het grensvlak 
van een primaire taalontwikke-
lingsstoornis en (aangeboren) 
ontwikkelingsdyslexie. Met een 
Vidi-subsidie van NWO, die  
Rispens in 2014 verwierf, leidt zij 
een onderzoek naar het verband 
tussen impliciet statistisch leren 
en de ontwikkeling van gram-
maticale kennis en lees- en 
schrijfvaardigheid bij kinderen 
tussen 6 en 10 jaar. In dit project 
richt zij zich ook op kinderen 
met een taalontwikkelings- 
stoornis en dyslexie. In een 
ander project kijkt ze met UvA-
ontwikkelingspsychologen naar 
het voorspellen en het bevorde-
ren van de verwerving van het 
Engels door Nederlandstalige 
kinderen op de basisschool.
Rispens is betrokken bij de  
ontwikkeling van de nieuwe 

bachelor Cognition, 
Language and 

Communication, 
over het  
verband  
tussen den-
ken, taal en 

communicatie. 

Esther Peeren  
per februari hoogleraar  
Cultural Analysis
Het onderzoek van Esther  
Peeren concentreert zich op  
de relatie tussen de culturele 
verbeelding (literatuur, film, 
televisie, kunst) en maatschappe-
lijke vraagstukken over identi-
teitsvorming, marginalisering en 
handelingsvrijheid. Op basis van 
theoretisch geïnformeerde ana-
lyses van de verhalen en beelden 
die in specifieke culturele objec-
ten naar voren gebracht worden, 
laat ze zien hoe de culturele  
verbeelding zowel bijdraagt  
aan het vormen van de sociale 
realiteit als – al dan niet kritisch –  
op deze realiteit reflecteert.
Peeren geeft leiding aan het 
onderzoeksproject Imaging the 
Rural in a Globalizing World, 
waarvoor zij een prestigieuze 
Consolidator Grant verwierf.  
In dit project staat de onderbe-
lichte invloed van globalisering 
op het platteland centraal. In 
onderwijs en onderzoek richt 
Peeren zich op de vergelijkende 
en interdisciplinaire analyse van 
cultuur vanuit een breed geestes- 
wetenschappelijk perspectief. 
Het gaat daarbij vooral om de 
vraag hoe hedendaagse (popu-
laire) cultuur wordt benaderd, 
geanalyseerd en getheoreti-
seerd. Daarnaast wil Peeren de 
aandacht vestigen op de vele 
manieren waarop culturele  
uitingen kunnen bijdragen aan 
hedendaagse maatschappelijke 
en politieke debatten.

Het experiment  
Suriname in de jaren 
1930: oratie Rosemarijn 
Hoefte

LEERSTOEL GESCHIEDENIS 

VAN SURINAME SINDS 1873  

IN VERGELIJKEND PERSPEC-

TIEF IN SAMENWERKING MET 

HET KONINKLIJK INSTITUUT 

VOOR TAAL-, LAND- EN 

VOLKENKUNDE

Begin jaren dertig van de vorige 
eeuw veroorzaakten economi-
sche misère en werkloosheid 
sociale onrust in Suriname.  
In tegenstelling tot andere  
Caraïbische koloniën vond in 
Suriname een conservatieve 
backlash plaats. Hoefte gaat in 
haar oratie in op de discrepantie 
tussen het Nederlands koloniale 
beleid en het groeiende Suri-
naamse bewustzijn.

De nieuw benoemde gouverneur 
J.C. Kielstra voerde een repressief 
beleid en lanceerde een experi-
menteel plan om Suriname via 
een tweetrapsstrategie te ‘ver-
indischen’. Het meest in het oog 
springende element was de 
migratie van 100.000 Javanen 
ten behoeve van kleinschalige 
landbouw. Het beleid van Kielstra 
en zijn plan tot de verindisching 
van Suriname waren een koloni-
ale stuiptrekking. Kielstra  
parachuteerde zijn plannen in 
de kolonie, zonder veel voeling 
voor wat de inwoners van  
Suriname bewoog en was blind 
voor veranderingen in koloniale 
samenlevingen. Hij zag niet dat 
er een ‘eigen’ Surinaamse 
samenleving begon te gloren, 
aldus Hoefte.

Luiza Bialasiewicz  
per 1 februari  

hoogleraar European 
Governance
In haar onderzoek richt Luiza 
Bialasiewicz zich op het buiten-
lands beleid en de geopolitiek 
van de Europese Unie, met een 
nadruk op het Middellandse 
Zee-gebied en Noord-Afrika.  
In het bijzonder bestudeert  
zij het migratiebeheer aan de 
buitengrenzen van de EU en  
de rol van derde staten bij de 
outsourcing van EU-grens- 
controles, en bredere strate-
gieën voor de beveiliging van 
het Middellandse Zee-gebied.  
In recent onderzoek keek  
Bialasiewicz naar de herschaling 
van het migratiebeheer binnen 
en buiten de EU-grenzen en  
de veranderende ruimtelijke  
aspecten van humanitaire hulp 
en vluchtelingenopvang.
Als hoogleraar aan de UvA ver-
volgt Bialasiewicz haar onder-
zoek naar de nieuwe mobilitei-
ten en immobiliteiten die de 
Europese ruimte funda-
menteel veranderen, met 
een specifieke focus op 
de stedelijke dimensie 
van de transformaties 
van Europees beleid.
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Padraic Monaghan per  
1 oktober benoemd tot 
hoogleraar Engelse 
taalkunde
Padraic Monaghan richt zich op 
taalverwerving en taalverande-
ring, op het kruisvlak van taal-
kunde, psychologie en informa-
tica. Hij heeft onderzoek 
gedaan naar de 
manier waarop 
taal is 
gestructu-
reerd om de 
verwerving 
ervan te ver-
gemakkelij-
ken, aansluitend 
op de manier waarop 
informatie in de hersenen wordt 
gerepresenteerd en verwerkt. 
Monaghan bestudeerde ook de 
verschillende profielen van taal-
verwerving voor eentalige en 
tweetalige sprekers, het belang 
van vroege taalvaardigheden 
voor de ontwikkeling van lees-
vaardigheid, en het cognitieve 
effect van verschillende lees- 
interventies op leesprocessen.  
Hij gaat colleges geven op het 
terrein van de Engelse taal-
kunde, met bijzondere aandacht 
voor wereldwijde variaties van 
het moderne Engels. Ook zal hij 
bijdragen aan het onderwijs in 
psycholinguïstiek, cognitie, taal-
verwerving en taalevolutie.

Illustratie als vormgever 
van identiteiten, oratie 
Emilie Sitzia

BIJZONDERE LEERSTOEL  

ILLUSTRATIE VANWEGE DE 

STICHTING FIEP WESTENDORP 

FOUNDATION

Illustraties zijn verankerd in  
visuele culturen en specifieke  
tijden. Daarom worden ze vaak 
gezien als markers van de collec-
tieve identiteit. In haar oratie 
gaat Emilie Sitzia een stap verder 
en analyseert zij hoe illustratie 
de identiteitsvorming van de 
individuele lezer beïnvloedt.  
Zij bouwt hierin voort op haar 
onderzoek naar woord-beeldre-
laties, storytelling en de effecten 
van visuele kunst op het publiek. 

Illustratie kan worden 
beschouwd als een ‘vormgever 
van cultuur’, een brug tussen 
teksten en een eigentijds, steeds 
veranderend publiek. Illustratie 
is ook een ‘vormgever van de 
lezer’: de verschillende vormen 
van illustratie kunnen invloed op 
de lezer hebben door projectie 
of identificatie en er kunnen 
kansen ontstaan door de kloof 
tussen beeld en tekst. Sitzia wil 
zich uitgebreider richten op 
20ste-eeuwse illustraties, in  
het bijzonder van vrouwelijke 
illustratoren.

Stemgerechtigd: Over 
cultuur en de publieke 
sfeer in Zuid-Afrika,  
oratie Margriet van  
der Waal 

BIJZONDERE LEERSTOEL ZUID-

AFRIKAANSE LETTERKUNDE,  

CULTUUR EN GESCHIEDENIS  

VANWEGE DE STICHTING ZUID- 

AFRIKAHUIS NEDERLAND

Tot omstreeks 1990 was het  
politieke en culturele recht tot 
spreken voor miljoenen Zuid-
Afrikanen ingeperkt en aan  
banden gelegd. Alle Zuid-Afri-
kaanse burgers kregen zo’n  
dertig jaar geleden een politieke 
stem in een nieuw, democratisch 
bestel. Maar wie heeft ook bui-
ten het stemhokje een stem, in 
poëzie, romans, maar ook in 
films, muziek, kunst en zelfs 
graffiti? Hoe zit het met de ver-
halen van degenen die onder 
het geweld van apartheid heb-
ben geleden? Hoe resoneren de 
verschrikkingen uit de koloniale 
tijd in de cultuur? Waar circule-
ren deze verhalen in een land 
dat gekenmerkt wordt door 
extreme sociaal-economische 
ongelijkheid? 

Verhalen zijn belangrijke ele-
menten in het tot stand brengen 
van een publieke sfeer. De bestu-
dering van kunst en cultuur is 
daarom noodzakelijk om inzicht 
te krijgen in de wijze waarop het 
politieke in een maatschappij 
bediscussieerd wordt, aldus  
Margriet van der Waal.

Irene van Renswoude 
per september benoemd 
op de Herman de la  
Fontaine Verwey- 
leerstoel

BIJZONDERE LEERSTOEL 

WETENSCHAP VAN HET 

HANDSCHRIFT IN RELATIE TOT 

DE BESCHAVINGSGESCHIEDE-

NIS, IN HET BIJZONDER VAN DE 

MIDDELEEUWEN (500-1500) 

VANWEGE DE KONINKLIJKE 

BIBLIOTHEEK

Irene van Renswoude is gespeci-
aliseerd in laatantieke en vroeg-
middeleeuwse schriftcultuur, 
retorica, censuur en debat. Haar 
onderzoek binnen deze leerstoel 

richt zich op sporen 
van lezers in 

middel-
eeuwse 
handschrif-
ten, en met 
name op 

notities bij 
omstreden,  

verboden of haast-
vergeten teksten, die buiten de 
wetenschappelijke of religieuze 
canon vielen. In samenwerking 
met Digital Humanities-experts 
van het Huygens ING zoekt zij 
naar nieuwe methoden om de 
kennisnetwerken waarin omstre-
den teksten circuleerden, beter 
in kaart te brengen. Ook gaat  
zij colleges geven aan bachelor- 
en masterstudenten binnen de 
Boekwetenschap.
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De toekomstigheid van 
het voorbije: Grieken-
land voorbij de crisis, 
oratie Maria Boletsi

BIJZONDERE MARILENA  

LASKARIDIS LEERSTOEL 

NIEUWGRIEKSE STUDIES  

VANWEGE HET NEDERLANDS 

GENOOTSCHAP VOOR  

NIEUWGRIEKSE STUDIES

De financiële crisis in Grieken-
land heeft de manier waarop 
mensen het heden ervaren radi-
caal veranderd en hun blik op  
de toekomst vernauwd. Desal-
niettemin is er sprake van een 
‘culturele renaissance’. Vooral in 
poëzie, openbare kunst en film, 
waar veel internationale aan-
dacht voor is, kunnen we innova-
tieve pogingen traceren om de 
‘crisis’ om te vormen tot een  
kritische benadering van het  
verleden en het heden, en om  
de toekomst open te stellen  
voor meervoudige visies en 
perspectieven. 

Boletsi beschrijft dit proces met 
het begrip ‘futurity’, een toe-
komstgericht engagement met 
het verleden, waarbij men in 
objecten en archieven van het 
verleden duikt op zoek naar 
beelden, vocabulaires, verhalen 
en instrumenten die vorm kun-
nen geven aan alternatieve toe-
komsten. Dit engagement vindt 
weliswaar plaats in de literatuur 
en kunst, maar vergt ook nieuwe 
of tegendraadse manieren van 
onderzoeken.

Hoe confianza ons 
Latijns-Amerikanen laat 
begrijpen: afscheids- 
college Michiel Baud
In zijn afscheidscollege richt 
Michel Baud, hoogleraar Latijns-
Amerikastudies, zich op het 
begrip ‘confianza’, het woord 
voor ‘vertrouwen’ dat in de 
Latijns-Amerikaanse context een 
heel specifieke betekenis heeft 
gekregen. Het centrale argu-
ment van Baud is dat de relaties 
die op basis van dit vertrouwen 
ontstaan, essentieel zijn om de 
dynamiek van verandering in  
de regio te begrijpen. Zij helpen 
ons om de weerbaarheid van  
de bevolking te begrijpen en te 
laten zien hoe Latijns-Amerika-
nen politieke en economische 
netwerken opbouwen die hen  
in staat stellen een antwoord te 
vinden op moeilijke omstandig-
heden. In zijn afscheidscollege 
zal Baud de verschillende ele-
menten van ‘confianza’ 
bespreken. Hij doet dit op basis 
van de analyse van een aantal 
concrete voorbeelden in 
verschillende Latijns-
Amerikaanse landen. Ten slotte 
stelt Baud dat inzichten rond het 
concept ‘confianza’ bruikbaar 
zouden kunnen zijn voor de 
Nederlandse instituties, met 
name de universiteit.

Het strijd-
toneel van 

gemaakte 
identiteiten: 

afscheids- 
college Mieke Aerts
Identiteiten zijn gemaakt, maar 
daarom niet onecht. Hoe demo-
cratischer een politieke orde is 
en hoe meer mensen het recht 
hebben om als burgers serieus te 
worden genomen, des te meer 
controverses zullen er zijn over 
wie waarbij mag horen, hoe er 
geleefd mag worden, wie daar-
over gaat, en in naam van wie 
eigenlijk. We kunnen dus maar 
beter wennen aan dit strijd- 
toneel, aldus Mieke Aerts,  
hoogleraar Moderne politieke 
geschiedenis van Nederland,  
in haar afscheidscollege.

Zogeheten identiteitspolitiek is 
misschien wel de meest contro-
versiële vorm van politiek van  
de laatste jaren. De meest voor-
komende onderscheidingen tus-
sen ‘goede’ en ‘verkeerde’ iden-
titeitspolitiek snijden volgens 
Aerts weinig hout: inclusiviteit  
is net zo problematisch als 
uitsluiten. 

Het gemaakte karakter van  
identiteiten betekent echter niet 
dat ze willekeurig zijn, of inwis-
selbaar, of ‘fake’. Het betekent 
wel dat ze altijd inzet zijn van 
strijd. In de voorbeelden waar-
mee Aerts dit illustreert, vormt 
het fenomeen van de zogeheten 
Oosterse dans een rode draad 
waarlangs we ons door het  
mijnenveld van etniciteit,  
postkoloniale geschiedenis  
en gender bewegen.

Margriet Schavemaker 
benoemd tot hoogleraar 
Media en kunst in de 
museale praktijk

LEERSTOEL IN SAMENWER-

KING MET HET AMSTERDAM 

MUSEUM (TOT MAART 2019 

MET HET STEDELIJK MUSEUM 

AMSTERDAM)

Vanuit een interdisciplinaire 
benadering gaat Schavemaker 
zich in haar onderzoek richten 
op de manier waarop kunst en 
de museale praktijk zich verhou-
den tot de opkomst van onder 
meer televisie, video en de digi-
tale media. Dit varieert van de 
wijze waarop kunstenaars in hun 
werk reflecteren op de online 
beeldcultuur tot de impact die 
dit heeft op het museale pro-
gramma en aankoopbeleid.  
Wat betekent het om een inter-
netkunstwerk te tonen in het 
museum en voor de eeuwigheid 
te bewaren? Op welke manieren 
worden nieuwe mediatechnolo-
gieën ingezet zoals multimedia 
tours of robots waarmee muse-
umbezoek op afstand mogelijk 
wordt. Schavemaker gaat onder-
wijs geven binnen de (research)
masters op het terrein van 
media, cultuur en kunst.
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In 2014 is besloten om het  
facultaire onderzoek deels klein-
schaliger en thematischer in te 
richten. Dit blijkt vruchtbaar: 
waar de nieuwe research schools 
inhoudelijk overtuigen, blijven 
de oude sterktes hun ver-
trouwde kracht bewijzen. 

Steeds meer onderzoekers vinden 
de weg naar interne instrumen-
ten als het Fonds Cutting Edge 
Onderzoek ten behoeve van 
consortiavorming en vooral het 
Aspasia-fonds ter bevordering 
van de doorstroom van vrouwe-
lijke wetenschappers en het 

nieuwe Research Innovation and 
Sustainability Fonds ter bevorde-
ring van de kansen van het doen 
van onderzoek met behulp van 
externe subsidies. En het in 2017 
opgerichte facultaire projecten-
bureau blijkt in korte tijd een 
onmisbare partner geworden.

Ondanks de gezonde financiële 
situatie van het AIHR zetten de 
achterblijvende groei van de 
eerste geldstroommiddelen, in 
combinatie met stijgende perso-
nele lasten en de toename van 
het aantal docenten zonder 
onderzoekstijd, de onderzoeks-

capaciteit onder druk. En terwijl 
het aandeel tweede en derde 
geldstroom in de begroting 
stijgt, verandert het subsidie-
landschap, van specialistisch en 
fundamenteel naar toegepast  
en oplossingsgericht, en van 
individueel naar team science en 
publiek-private samenwerking, 
met toenemende nadruk op  
verbindingen met de andere 
wetenschappelijke disciplines 
buiten de geesteswetenschap-
pen. Al deze ontwikkelingen 
vragen, naast energieke onder-
zoekers en een slagvaardige 
organisatie, om een scherpe 

strategie. Daarom wordt in 2018 
in de Onderzoeksraad een begin 
gemaakt met het nadenken over 
een duurzame thuisbasis, die de 
breedte en diepgang van het 
facultaire onderzoek ook voor 
de komende jaren garandeert. 

Onderzoek

In het najaar worden de vijf facultaire research schools 

en het ILLC gevisiteerd, met lovende beoordelingen  

als resultaat. De wetenschappelijke kwaliteit en maat-

schappelijk relevantie van ons onderzoek krijgt het  

oordeel zeer goed of uitstekend, net als het profiel,  

de cohesie en ‘viability’. Ook het promovendi-onderwijs 

van de landelijke onderzoeksscholen, waarvoor de 

faculteit als penvoerder optreedt, wordt positief 

gewaardeerd.

Amsterdam Institute of Humanities Research (AIHR)

Bestandsopname en  
strategische reflectie
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ERASMUSPRIJSWINNAAR STEVEN SHAPIN  
                                       OVER KUNST EN 

WETENSCHAP
Wetenschapshistoricus Steven Shapin  
(Harvard University) geeft in januari op  
uitnodiging van het Vossius Centre een 
lezing over de vermeende verschillen tussen 
kunst en wetenschap: kunstwerken worden 
geconstrueerd terwijl objecten van weten-
schappelijk onderzoek worden ontdekt. 
Newtons mechanica is een ontdekking van  
al existerende fenomenen, Vermeers ‘Meisje 
met de parel’ is een creatieve schepping.  
Dit leidt volgens Shapin tot spanning en 
soms woede tussen kunstenaars, weten-
schappers en critici. Deze lezing geeft een 
impuls aan het herzien van het denken over 
kunst/wetenschap en het maken/ontdekken.

Minister op bezoek 
in het Ateliergebouw
Het Palmhoutwrak, het 17de-eeuwse wrak 
in de Waddenzee dat beroemd werd door 
een zijden jurk, bevatte nog veel meer exclu-
sieve vondsten. In opdracht van de provincie 
Noord-Holland worden de vondsten stuk 
voor stuk onderzocht, geconserveerd en 
gerestaureerd. Ingrid van Engelshoven, 
minister van Cultuur, brengt in januari een 
bezoek aan het Ateliergebouw, waar mede-
werkers en studenten van de afdeling  
Conservering en restauratie vondsten uit  
het Palmhoutwrak onderzoeken.

Voor de Nederlandse kust liggen honderden 
wrakken die mogelijk ook waardevolle 
lading bevatten. Deze wrakken dreigen  
door natuurlijke processen, onder andere 
door paalworm, voorgoed verloren te gaan. 
Samen met de andere kustprovincies heeft 
de provincie Noord-Holland het rijk opge-
roepen om deze wrakken te beschermen.

Het onderzoeksteam onder leiding van 
Maarten van Bommel zoekt naar de beste 
manier om de informatie uit het edelmetaal 
te bewaren. De voorwerpen zijn ook in 
materiaaltechnisch opzicht interessant, 
dankzij hun vrijwel ongepoetste staat. Van-
wege het internationale wetenschappelijke 
belang kennen NWO en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed in juli voor het derde 
opeenvolgende jaar financiering toe.

Tonny Beentjes geeft toelichting op 

een bijzondere poederdoos die is 

aangetroffen tussen de archeologi-

sche vondsten uit het Palmhoutwrak.

Smart Culture
Julia Noordegraaf, Charles van den Heuvel en Gabri van Tussenbroek geven leiding aan het 
project Virtual Interiors over de ontwikkeling van digitale kaarten en virtuele ruimtes op 
basis van historische data, met als doel het culturele leven van het verleden betrouwbaar  
te verbeelden. Het project ACCESS van Jaap Kamps en Maarten Marx (FNWI) verschaft tools 
waarmee burgers, onderzoekers en beleidsmakers in staat worden gesteld om complexe 
aspecten van de stad te verkennen. Daarnaast kunnen de tools bijdragen aan politieke  
verantwoording en burgerparticipatie. 

Beide projecten ontvangen toekenningen binnen het NWO-programma Smart Culture, 
onderdeel van de topsector Creatieve Industrie. Smart Culture komt voort uit de Roadmap 
SMART Culture die als doel heeft de kennisbasis voor de creatieve industrie verder te ontwik-
kelen en te versterken.

IN HET 
NIEUWS

Dierentuin- 
bezoeker, kijk 
naar jezelf

EVA MEIJER OP KNACK.BE
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RITME CRUCIAAL IN ‘TROMMELTAAL’
Hoe kan een complete taal gerepresenteerd zijn in slagen op twee trommels? 
Frank Seifart deed samen met collega’s van de Université Grenoble Alpes  
onderzoek naar de ‘trommeltaal’ van de Bora-gemeenschap in het Amazone-
gebied. De Bora blijken in deze met uitsterven bedreigde taal niet alleen de 
melodie van woorden en zinnen na te bootsen, maar ook hun ritme. Dit wijst  
er mogelijk op dat het belang van ritme in het verwerken van taal altijd onder-
schat is. De menselijke stem kan zeer veel en gevarieerde akoestische geluiden 
produceren om informatie door te geven, hoorbaar van een afstand van hooguit 
200 meter. In de trommeltaal kan het bereik met een factor 100 uitgebreid  
worden. De bevindingen van dit onderzoek worden 25 april gepubliceerd in  
het wetenschappelijke tijdschrift Royal Society Open Science.

Politieke 
vluchtelingen 
Veel moderne politieke ideologieën, 
zoals nationalisme en socialisme, ontston-
den in de eerste helft van de 19de eeuw, 
vaak in milieus van politieke vluchtelin-
gen. In haar onderzoek Politieke vluchte-
lingen in Parijs en Londen, 1815-1848 
gaat Camille Creyghton na hoe vluchte-
lingen onderling revolutionaire ideeën 
uitwisselden en de democratische revolu-
ties van 1848 voorbereidden. Met de 
Rubicon-subsidie van NWO krijgen jonge 
talentvolle wetenschappers de kans om 
onderzoekservaring in het buitenland op 
te doen. Creyghton gaat onderzoek doen 
aan de School of History van de Queen 
Mary University in Londen. 

Een manguaré, een slaginstrument bestaande uit twee 

langwerpige trommels gemaakt uit boomstammen. 
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Drie onderzoekers verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen  
hebben toekenningen ontvangen binnen de nieuwste NWO-financieringsronde  
van NICAS, het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science.

21st Century Connoisseurship door Rob Erdmann heeft als doel digitale tools te 
ontwikkelen die het opsporen van overeenkomsten en verschillen in schilderijen 
versimpelen. Hierbij gaat het om zowel om het zichtbare oppervlak als de die-
pere lagen van schilderijen. 

Binnen het project Imaging, Identification and Interpretation of Glass in Paint 
van Erma Hermens worden search tools ontwikkeld die helpen om de aanwezig-
heid van glas in schilderijen te traceren. Hiervoor wordt de database van het 
Rijksmuseum gebruikt, die meer dan 12.000 dwarsdoorsnedes van 14de tot  
17de-eeuwse Europese schilderijen bevat. 

Het project CarpetACT door Maarten van Bommel is een samenwerking tussen 
kunstgeschiedenis, analytische en datawetenschappen met als doel het weefsel-
onderzoek van complexe tapijten te verbeteren en te versnellen zodat techni-
sche details als de spin van draden, de draadtelling en de weefstructuur van 
scheringen snel en betrouwbaar beschikbaar komen. 

Interdisciplinair onderzoek NICAS

Persisch tapijt (fragment) met 

diermotief uit de late 16de, 

begin 17de eeuw. 

In april 2018 vond in Armenië een fluwelen revolutie 
plaats, waarbij de zittende president en zijn partij wer-
den afgezet. De revolutie kwam als een verrassing voor 
de internationale gemeenschap én voor academici: de 
Armeense campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid 
heeft veel meer betekenis dan haar kan worden toe- 
geschreven aan de hand van de dominante theoretische 
modellen van burgerlijke ongehoorzaamheid.  
In zijn onderzoek Enacting the social contract: Civil  
disobedience in Armenia doet Hrayr Manukyan onder-
zoek naar dit fenomeen. 
Als onderdeel van de pilot ‘Vluchtelingen in de weten-
schap’ financiert NWO de aanstelling van Manukyan; 
aanvrager was Robin Celikates.

FLUWELEN 
REVOLUTIE 

IN HET 
NIEUWS

Middeleeuwse 
Nederlandse 
steden kenden 
wél hygiëne

JANNA COOMANS OP NPO RADIO 1

IN HET 
NIEUWS

Facebook weet 
ook veel over 
niet-gebruikers

ANNE HELMOND IN TROUW 
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Facultair Aspasia-fonds
Suzanne Aalberse, Sruti Bala, Kristine Johanson, Judith Noorman, Patricia Pisters, Sofie  
Remijsen, Hanneke Ronnes en Hanneke Stuit worden tijdelijk vrijgesteld van onderwijstaken 
om een subsidieaanvraag voor te bereiden. Dit wordt mogelijk gemaakt uit het Aspasia-
fonds van de faculteit. Dit fonds is mogelijk gemaakt door de Aspasia-premies van NWO ter 
bevordering van de doorstroom van vrouwelijke wetenschappers naar een hoger niveau.
In 2018 kent NWO aan Maartje van Gelder een Aspasia-premie toe.

MEERTALIGHEID IN HET 
AMSTERDAMSE ONDER-
WIJS: VAN VOORSCHOOL 
TOT UNIVERSITEIT
Zomer 2018 wordt het Europese project Mobiliteit en 
inclusie in een meertalig Europa (MIME) afgerond, een 
consortium van 22 wetenschappelijke teams, afkomstig 
uit 16 lidstaten van de Europese Unie. 

Een vademecum met de resultaten van het onderzoek 
wordt officieel aangeboden aan de Europese Commissie 
en op 27 juni in Amsterdam gepresenteerd. Ook worden 
de belangrijkste bevindingen van de expert meetings 
gepresenteerd: de kenmerken en de noodzakelijk 
geachte stappen ten aanzien van het onderwijs in  
een dynamisch-meertalig Amsterdam. Tevens vindt  
de lancering plaats van SJOES: een multimediale en  
creatieve methode voor leerlingen in de onderbouw  
van het primair onderwijs ter stimulering van taalgevoel 
en veeltaligheid en wordt het startsein gegeven voor  
het Netwerk Onderwijs en Meertaligheid in Amsterdam 
(en omstreken), NOMinA. 

Mediacollecties als 
conflict-erfgoed

Conflict en oorlog kunnen  
negatieve effecten hebben op 
culturele collecties, maar de  
huidige uitdaging is hoe we 
deze processen beter in kaart 
kunnen brengen. Carolyn Bird-
sall is een van de elf UvA-onder-
zoekers die in 2018 een Vidi-toe-
kenning van NWO ontvangen. 
Met het toegekende bedrag 
gaat zij aan de hand van  
radio-omroepcollecties tijdens 
en na WOII onderzoeken hoe 
culturele objecten in Europa 
transnationaal conflict-erfgoed 
werden.
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MIME is a research project funded by the European Commission within the 7th Framework 
Programme in the domain of the social sciences and humanities. Its main goal is to reconsider the 
challenge of multilingualism in a very integrative fashion, allowing, for the first time, the joint 
consideration of many facets of multilingualism. 
 
Traditionally, multilingualism tends to be approached from a relatively specific angle. For example, 
multilingualism is often seen:  

o as an educational or pedagogical matter. For this reason, much attention is currently 
devoted to multilingualism in the classroom, since as a result of migration, the linguistic 
background of children and students has diversified; 

o as a legal-political question that requires the formulation of international treaty, domestic 
constitutional or other domestic legislative responses for the allocation of language rights to 
or the regulation by other legislative means of the use of particular languages by various 
groups in society; 

o as a sociological issue, where the focus is on linguistic requirements for the socioeconomic 
integration of third-country nationals; 

o as a technological challenge, with an emphasis placed on the potential of language 
technologies such as automatic translation for solving communication problems in a world 
where interaction among linguistically different people has become an everyday 
occurrence; 

o as an element of individuals’ human capital with an impact on career development; the 
implication then is that insufficient language skills may impede access to employment. 

 

	
	

	

MIME—MOBILITY AND INCLUSION IN 

MULTILINGUAL EUROPE 

MIME is a research project on multilingualism in Europe. Using an 
innovative interdisciplinary approach, MIME will generate an 
organised body of policy-relevant propositions, identifying the 
language policies and strategies that best combine “mobility” and 
“inclusion.”  

	 November 2017 

 INTRODUCTION 

 

 

                            EUROPEAN 

POLICYBRIEF 
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17de-eeuwse tekst uit Amsterdam  
getuigt van de Friese taal in Holland
Arjen Versloot heeft een interessante ontdekking gedaan op het gebied van de Friese taal: 
een 17de-eeuwse tekst uit Amsterdam die een nieuwe kijk op de taalgeschiedenis biedt.  
In een zangbundel, gedrukt in Amsterdam in 1643, staat een tekst die weliswaar Fries oogt, 
maar qua taal zeer sterk afwijkt van het Fries zoals dat in de 17de eeuw in de provincie  
Fryslân gesproken werd. Tegelijk bevat de tekst woorden, klanken en zinswendingen die we 
kennen uit latere Noord-Hollandse dialecten. Bovendien wordt er waarschijnlijk verwezen 
naar een volksgebruik dat juist in de 17de eeuw nog in levendig gebruik was in noordelijk 

Noord-Holland, het kweesten. Uit andere 
bronnen was al bekend dat nog tot in de 
17de eeuw her en der in Noord-Holland Fries 
gesproken werd, maar die bronnen gaven 
geen of nauwelijks voorbeelden van de taal. 
Tot op heden ontbrak een echte tekst in het 
Fries van Holland.

REMBRANDT KOOS KLEUR 
Kunstschilders bereiden hun paneel of doek voor met 
een preparatielaag, de grondering. In de Renaissance 
waren gronderingen wit, latere kunstenaars als  
Rembrandt kozen gele, grijze of bruine gronderingen 
voor een bijzondere sfeer in hun schilderijen. In dit  
project met financiering uit de Vrije Competitie geestes-
wetenschappen onderzoekt Maartje Stols-Witlox  
wanneer en waarom schilders gekleurde gronderingen 
gingen gebruiken. Stols-Witlox ontwikkelt hiervoor 
nieuwe onderzoeksapparatuur.

TRACK CHANGES
Ook Karina van Dalen-Oskam ontvangt financiering van-
uit de Vrije competitie voor Track changes: het creatieve 
schrijfproces in een digitale omgeving. Het literaire 
schrijfproces gebeurde eeuwenlang op basis van kladjes 
en handschriften. Schrijvers van nu werken grotendeels 
digitaal, wat heel ander bronmateriaal oplevert. Welke 
sporen laat het digitale schrijfproces na, en hoe kunnen 
moderne technieken worden gebruikt om het schrijf- 
proces te documenteren en analyseren?

IN HET 
NIEUWS

Facebook nederig door de knieën

MARK DEUZE IN HET NEDERLANDS DAGBLAD
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Art-Knowledge
Samen met de KNAW organiseert het Amsterdam Research Institute 
of the Arts and Sciences (ARIAS, een samenwerking van UvA, VU, 
HvA, AHK en Gerrit Rietveld Academie) een viertal bijeenkomsten 
over de vraag wat de wetenschappen van de kunsten kunnen leren 
en andersom de kunsten van de wetenschap. 

Wetenschappers en kunstenaars verkennen in lezingen en perfor-
mances rondom de thema’s Creative writing, Kunst en gezondheid, 
Kunst en ecologie en kunst en educatie de manieren waarop kunst-
onderzoek werkt.

Hannah Bosma, Marta 
Domínguez Delmás en  
Marleen Termeer ontvangen 
VENI-subsidie 
 Experimentele elektronische muziek is moeilijk te  
bewaren en opnieuw uit te voeren. Dit komt door de 
snel verouderende software, de ongewone apparatuur, 
de unieke samenwerkingsverbanden en de vluchtigheid 
van geluid en performance. Hannah Bosma gaat in haar 
onderzoek Hoe leeft elektroakoestische muziek voort?  
in op de vraag in hoeverre is de vergankelijkheid  
essentieel is. Wat kan wel behouden blijven? Hoe?  
En wie zijn daarbij betrokken?

Hout uit historische kunstobjecten vertegenwoordigt 
materieel bewijs van historische houthandel en vroegere 
atelierpraktijken. Door technische kunstgeschiedenis en 
dendrochronologie te combineren, biedt Marta Domín-
guez Delmás in Hout, handel en technologie voor kunst 
wetenschappelijke ondersteuning voor toeschrijvingen 
aan bepaalde kunstenaars, scholen of workshops, en legt 
ze een wetenschappelijke basis voor curatoriële beslissin-
gen met betrekking tot herstel- en conserverings- 
methoden.

In de antieke wereld begon Rome relatief laat met  
het gebruik van muntgeld. In Munten aan de macht?  
De opkomst van munten als een vorm van geld in de 
Romeinse wereld (4de-3de eeuw v.Chr.) onderzoekt  
Marleen Termeer hoe muntgeld geaccepteerd raakte,  
en hoe dit proces zich verhoudt tot vroege Romeinse 
staatsvorming. Op deze manier draagt het project bij 
aan een beter begrip van (munt)geld als sociaal en  
politiek fenomeen.

IN HET 
NIEUWS

Hoe krijg je 
meer vrouwen 
aan de literaire 
top?

CORINA KOOLEN IN TROUW

IN HET 
NIEUWS

Verzet in Drenthe wilde groot aantal  
Joden bevrijden uit Westerbork

JOHANNES HOUWINK TEN CATE OP NOS.NL 
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Financiële ondersteuning  
voor onderzoek Nieuwgriekse 
studies
De Stichting Aikaterini Laskaridis financiert de komende jaren onder-
zoek aan de Faculteit der Geesteswetenschappen op het gebied van 
Nieuwgriekse studies, door jaarlijks een tot twee wetenschappers uit 
te nodigen om onderzoek te doen. De stichting ondersteunt hiermee 
het werk van de Marilena Laskaridis-leerstoel, waarop Maria Boletsi 
in 2017 is benoemd.

De Stichting Aikaterini Laskaridis maakt de financiële steun bekend 
ter gelegenheid van de oratie van Maria Boletsi als bijzonder hoog-
leraar Nieuwgriekse studies, op vrijdag 21 september. De oratie 
wordt bijgewoond door Dimitrios Chronopoulos, ambassadeur van 
Griekenland; Elpidoforos Economou, ambassadeur van Cyprus,  
en Konstantinos Mazarakis Aineian, directeur van de Stichting  
Aikaterini Laskaridis.

‘Data-activisme’
Personalisatie-algoritmes, waarmee online 
content gefilterd wordt op basis van 
iemands voorkeuren, zijn in toenemende 
mate bepalend voor de webervaring van 
gebruikers. Door een specifiek profiel voor 
ieder individu te maken, bepalen algoritmes 
aan welk(e) nieuws, meningen en geruchten 
hij/zij wordt blootgesteld. Deze algoritmes 
worden door sociale-mediabedrijven echter 
goed geheim gehouden. De weinige experi-
menten die zijn gedaan om de personalisa-
tie-algoritmes door te lichten, zijn gebaseerd 
op data die door de bedrijven zelf ter 
beschikking zijn gesteld. Deze data zijn erg 
technisch, waardoor het individuele web- 
gebruikers niet lukt om het zelf voor het 
zeggen te krijgen.

In haar onderzoeksproject wil Stefania Milan 
ontraadselen hoe personalisatie-algoritmes 
op sociale-mediaplatformen werken, met 
Facebook als testcase. Zij ontvangt voor dit 
onderzoek een ‘Proof of Concept’-beurs van 
de European Research Council (ERC). 

DE WERELD VOLGENS BLAEU
Het Scheepvaart Museum en de Afdeling Onderzoek FGw  
organiseren in januari een middag om de ervaringen over de 
samenwerking tussen faculteit en museum uit te wisselen en 

mogelijkheden 
voor kennis- 
deling te verken-
nen en ideeën  
op te doen voor 
gezamenlijke 
projecten tussen 
universiteit en 
culturele 
instellingen. 
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Onder leiding van stadsarcheoloog en UvA-
hoogleraar Jerzy Gawronski hebben archeo-
logen gedurende de bouw van de Noord-
Zuidlijn in de afgelopen vijftien jaar zo’n 
700.000 objecten uit de Amsterdamse 
bodem gehaald. De vondsten zijn te bekij-
ken in vitrines op station Rokin, op een 
interactieve website, in de fotocatalogus 
Spul en in de AT5-documentaire Amstel. 
Spiegel van de Stad.

Uniek archeologisch project
Het tracé van de Noord-Zuidlijn, die eind juli 
2018 officieel geopend wordt, loopt door de 
bedding van de Amstel, die vroeger door het 
hart van de stad stroomde. Tijdens de aanleg 
van de lijn kregen archeologen fysiek toe-
gang tot deze rivierbedding en bijzondere 
vindplaats. Het komt zelden voor dat een 
rivier wordt opgegraven en systematisch kan 
worden onderzocht, laat staan midden in 
een grote stad. Met een omvangrijk team, 
soms met hulp van vijftig medewerkers en 
studenten tegelijk, werd onderzoek gedaan 
in de bouwputten van de metrolijn. Vooral 
de bouwputten op Damrak en Rokin bleken 
een goudmijn.

Noord-Zuidlijn: goudmijn aan 
vondsten beschikbaar voor publiek

IN HET 
NIEUWS

Je komt wat 
tegen als je  
een metrolijn 
bouwt

JERZY GAWRONSKI IN DE VOLKSKRANT
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Vrijstelling van onderwijstaken 
Jacqueline Borsje, Martijn Icks en Boris Noordenbos ontvangen subsidie van het 
Research Innovation and Sustainability (RIS) Fund van het Amsterdam Institute 
for Humanities Research. Met deze subsidie kunnen zij tijdelijke vrijstelling van 
onderwijstaken aanvragen en zich richten op het schrijven van subsidieaanvragen 
of het afronden van belangrijke publicaties.De Europese Koran

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft een 
Synergy Grant van bijna 10 miljoen euro toege-
kend aan een internationaal onderzoeksteam; 
Gerard Wiegers maakt deel uit van dit team. Het 
team gaat de plek van de Koran in de Europese 
culturele en religieuze geschiedenis 
onderzoeken.

Het project, ‘De Europese Koran’, beslaat de peri-
ode tussen 1150 en 1850 en heeft als doel te ach-
terhalen hoe diep de islamitische Heilige Schrift 
verankerd is in het intellectuele gedachtegoed 
van christenen, joden, vrijdenkers, atheïsten en 
Europese moslims uit de Middeleeuwen en de 
vroegmoderne tijd. Het team zal de komende zes 
jaar onderzoeken hoe de Koran in het christelijke 
Europa geïnterpreteerd, bewerkt en gebruikt 
werd, om zo te begrijpen hoe het heilige boek 
de Europese cultuur en religie in Europa heeft 
beïnvloed.

13,8 MILJOEN VOOR DIGITALE  
INFRASTRUCTUUR IN DE 
GEESTESWETENSCHAPPEN
In de afgelopen vier jaar is door een breed geesteswetenschappelijk consortium 
de basis gelegd voor de Common Lab Research Infrastructure for the Arts and 
Humanities (CLARIAH). Onderzoekers krijgen via deze infrastructuur toegang tot 
grote verzamelingen digitale data en tot innovatieve en gebruiksvriendelijke 
applicaties voor de verwerking ervan. In de Nationale Roadmap voor Grootscha-
lige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft NWO een subsidie van 13,8 miljoen 
euro toegekend aan CLARIAH PLUS voor de verdere ontwikkeling van de digitale 
infrastructuur. In twee van de vier deelgebieden van CLARIAH speelt de UvA een 
centrale rol. 

Julia Noordegraaf is eindverantwoordelijk voor het deelgebied Mediastudies en 
neemt zitting in het bestuur van CLARIAH. Samen met onder andere het UvA 
Instituut voor Informatica en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ont-
wikkelt zij digitale instrumenten die het mogelijk maken om grote tekst-, beeld-, 
geluids- en gestructureerde databestanden te doorzoeken en analyseren. Nieuwe 
toepassingen als spraak- en beeldherkenningssoftware maken het mogelijk om 
op grote schaal de invloed van media op cultuur en maatschappij te volgen.

Karina van Dalen-Oskam geeft leiding aan het nieuwe deelgebied Geschiedenis, 
literatuurwetenschappen, filosofie en religiestudies, waarin ook Arianna Betti 
participeert. Samen met collega’s van andere instituten ontwikkelen zij tools 
voor de grootschalige analyse van de inhoud van teksten, onder meer de toon, 
stijl, het auteurschap of de manier waarop bepaalde onderwerpen door de tijd 
heen worden besproken.

3D reconstructie van 

Warmoesstraat 138 

rond 1560.

IN HET 
NIEUWS

Macron sluit niemand uit en praat 
met iedereen, ook met Trump

NIEK PAS OP NIEUW.SPACE
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De snelheid van gesproken taal is niet constant: sprekers versnellen 
en vertragen onbewust met grote regelmaat. De variatie hierin 
wordt beïnvloed door een complexe combinatie van factoren als  
frequentie en voorspelbaarheid van woorden, hun informatiestatus 
en positie binnen een uiting. Uit onderzoek van een internationaal 
team onder leiding van Frank Seifart naar spraak van negen taal- 
kundig en cultureel verschillende populaties kwam naar voren dat in 
al deze talen een sterke neiging bestaat langzamer te gaan spreken 
voorafgaand aan een zelfstandig naamwoord.

Begrip van 
menselijke 
taal

Gekoloniseerde 
kinderen
Tot nu toe is nauwelijks onderkend dat ook 
door Europese koloniale instituten kinderen 
tot doelwit van beschavingsprojecten zijn 
gemaakt. Daarbij werden ze van hun eigen 
ouders, familie en/of gemeenschap ver-
vreemd. Geertje Mak onderzoekt binnen het 
NWO-programma Internationalisering in de 
geesteswetenschappen de samenhang tussen 
verschillende soorten koloniale bemoeienis 
met kinderen, en bekijkt hoe die doorwerken 
in hedendaagse ontwikkelingshulp.

IN HET 
NIEUWS

Over levende lijken en lastige doden:  
zombies in de Middeleeuwen

SANNE FREQUIN OP WETENSCHAP.NL
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Hoewel het voeren van een dialoog de meesten van ons geen  
enkele moeite kost, is het computationeel modelleren van deze  
fundamenteel menselijke vaardigheid buitengewoon moeilijk  
gebleken. Raquel Fernández gaat een nieuw computermodel maken 
van een dialoog-agent die vanuit data over taalgebruik rechtstreeks 
kan leren deel te nemen aan gesprekken. Zij baseert het model op 
linguïstische theorieën over dialogen en ze maakt tevens gebruik 
van recente inzichten in computationeel leren, waardoor de agent 
de representaties die het manipuleert direct uit ervaring kan leren. 
Met haar project DREAM brengt Fernández een paradigmaverschui-
ving in dialoogmodellering teweeg, van vooraf gedefinieerde  
symbolische representaties naar automatisch representatie-leren.  
Dit kan leiden tot nieuwe, grensverleggende inzichten binnen de 
(computationele) taalkunde en de kunstmatige intelligentie.

Raquel Fernández (ILLC/FNWI) ontvangt voor haar onderzoek de 
prestigieuze Consolidator Grant van de European Research Council. 

Rouget de Lisle zingt de Marseillaise 

(1849) van Isidore Pils. (ERNiE)

Nationalisme is een transnationaal en diep 
ingesleten fenomeen. Hoe het nationalisme 
in het behang van Europa is gaan zitten,  
laat UvA-hoogleraar Europese studies Joep 
Leerssen zien in zijn ERNiE de Encyclopedia 
of Romantic Nationalism in Europe  
(ernie.uva.nl). Leerssen ontving in 2008  
de Spinozapremie waarmee hij het Study 
Platform on Interlocking Nationalities (SPIN) 
oprichtte. Leerssen presenteert de encyclo-
pedie, het belangrijkste resultaat van dit 
platform, in juni.

Voor de encyclopedie werkte Leerssen tien 
jaar lang samen met 350 collega-onderzoe-
kers uit heel Europa – van IJsland tot  
Macedonië en van Baskenland tot Finland. 
De Encyclopedia of Romantic Nationalism  
in Europe (ERNiE) maakt de verspreiding  
van het Europees romantisch nationalisme  
in de 19de eeuw zichtbaar. Meer dan zestig-
duizend cultuuruitingen uit heel Europa,  
uiteenlopend van opera tot volkskunde en 
van monumentenzorg tot taalbewegingen 
zijn verzameld en geanalyseerd. 

DREAM 
Distributed dynamic representations for dialogue management

Joep Leerssen  
presenteert 

monumentale 
encyclopedie
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De faculteit verwerft in 2018 meerdere subsidies bij NWO 

en de EU. Onderstaande lijst laat een selectie zien van de 

verworven subsidies.

Subsidieoverzicht en laureaten

NWO Subsidies
RUBICON
•  Camille Creyghton Politieke 

vluchtelingen in Parijs en  
Londen, 1815-1848

VENI
•  Hannah Bosma Preservation  

as performance: liveness, loss 
and viability in electroacoustic 
music

•  Marta Domínguez Delmás 
Wood, trade and technology 
for art (inkomend)

•  Marleen Termeer Coining 
Roman rule? The emergence  
of coinage as money in the 
Roman world

VIDI
•  Carolyn Birdsall Mapping 

Transnational Conflict  
Heritage: Radio Collections  
in Europe, 1930-1960

VICI
•  Geert Janssen De uitvinding 

van de vluchteling

VLUCHTELING IN DE 
WETENSCHAP
•  Hrayr Manukyan, aanvrager 

Robin Celikates, Enacting  
the Social Contract: Civil  
Disobedience in Armenia

VRIJE COMPETITIE
•  Maartje Stols-Witlox Down  

to the Ground: a historical, 
visual and scientific analysis  
of coloured grounds in  
Netherlandish paintings, 
1550-1650

ARCHEOLOGISCHE 
VONDSTEN
•  Maarten van Bommel AMOR: 

Archeologisch Metaal Opper-
vlak Research

COMENIUS PROGRAMMA
•  Sanneke Stigter Themamodule 

Media Art Conservation  
(teaching fellow)

•  Gaston Franssen Future 
Literary Studies (senior fellow)

NWO 
INTERNATIONALISERING
•  Geertje Mak Colonised children

KIEM
•  Rachel Esner Documenting 

Curatorial Practices in Dutch 
Art Museums (1945-Today)

•  Sanneke Stigter Interviews  
in Conservation Research 

•  Annet Dekker Documenting 
Performance and Digital Art 

PROMOTIES IN DE 
GEESTESWETENSCHAPPEN
•  Antonia Weiss Crafting Nature, 

Cultivating Gender: Gender 
and Urban Nature in Berlin and 
Amsterdam during the long 
18th Century

•  Pamela Jordan Site Sound:  
visualizing the acoustic under-
pinnings of Mount Lykaion’s 
ancient sanctuary to Zeus

•  Dean McHugh Foundations of 
Human Mechanistic Reasoning: 
The structure of asking ‘How?’

H2020 - MARIE CURIE IF / 
INDIVIDUAL FELLOWSHIP 
•  Thomas Schindler The Logical 

Function of Property Talk 
(inkomend)

H2020 - MARIE CURIE ITN / 
INTERNATIONAL TRAINING 
NETWORK
•  Gerard Wiegers Mediating 

Islam in the Digital Age

HERA JPICH / JOINT  
PROGRAMMING INITIATIVE  
IN CULTURAL HERITAGE / 
HERITAGE IN CHANGING 
ENVIRONMENTS
•  Heleen van Londen  

Community Archaeology in 
Rural Environments - Meeting 
Societal Challenges

HERA JRP PS / JOINT 
RESEARCH PROGRAMME 
EUROPEAN PUBLIC SPACE, 
CULTURE AND INTEGRATION
•  Christian Noack The European 

Spa as a Transnational Public 
Space and Social Metaphor

•  Chiara di Cesari en Claske Vos 
en/counter/points: (re)negotia-
ting belonging through culture 
and contact in public space  
and place

Europese subsidies 
ERC PROOF OF CONCEPT
•  Stefania Milan ALgorithms 

EXposed. Investigating  
Automated Personalization 
and Filtering for Research  
and Activism

ERC STARTING
•  Alfrid Bustanov The Muslim 

Individual in Imperial and 
Soviet Russia

ERC SYNERGY
•  Gerard Wiegers Mediating 

Islam in the Digital Age.  
Present issues and past  
experiences of technological 
revolutions
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Refereed articles in tijdschrift 351

Non-refereed articles in tijdschrift 56

Boeken (scientific en professional) 61

Boekdelen (scientific en professional) 320

Artikel in vaktijdschrift 78

Rapporten, boeken/boekdeel (populair),  

bijdrage dag/weekblad of tijdschrift

132

Boekbespreking 100

Boek- en tijdschriftredactie 204

Radio- of televisieoptreden 56

Overig 14

ONTWIKKELING TWEEDE EN DERDE GELDSTROOM

PUBLICATIES

0 1 2 3 4 5

Studenten per programmatype 
Diplomaprogramma 6964
Uitwisselingsprogramma 251
Schakelprogramma 22
Bijvakprogramma 396
Programma met certificaat274
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-          N

on-refereed articles in tijdschrift: 56
-          Boeken (scientific en professional): 61
-          Boekdelen (scientific en professional): 320
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-          Boekbespreking: 100
-          Boek- en tijdschriftredactie: 204
-          Radio- of televisieoptreden: 56
-          O

verig: 14

Promoties per OZI 
ACLC 7
AHM 3
ARTES 3
ASCA 12
ASH 13
ILLC 5

Ingeschreven studenten

College of Humanities
Graduate School for Humanities
 vrouw man Totaal
GSH 1642 947 2590
COH 3294 2024 5318
Totaal 4936 2971 7907

instroom 1e jaars BA/MA
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18/19
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onderzoek

medewerkers fte
Medewerkers FGw 2018
Totaal FTE 756
WP 577
OBP 157
OBP-ers met WP functie 9
Student-assistenten 13

Totaal aantal 1372
WP 910
OBP 265
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PROMOTIES

 ACLC
                            Maja  Ć  urč ić     Explaining differences in adult second language learning: The role of language input characteristics and  

learners’ cognitive aptitudes
 Tiffany Boersma Variability in the acquisition of allomorphs. The Dutch diminutive and past tense 
 Caroline Roset A grammar of Darfur Arabic
 Jeroen Breteler A foot-based typology of tonal reassociation. Perspectives from synchrony and learnability
 Tessa Spätgens  Developing semantic networks. Individual differences in Dutch monolingual and bilingual children’s semantic  

knowledge and reading comprehension
 Hanneke Pot  Tweedetaalleren met handen en voeten. Studies naar de effecten van Total Physical Response bij vierjarige 

beginnende tweedetaalleerders
 Anna Pytlowana Ketelaar rediscovered. The first Dutch grammar of Persian and Hindustani (1698)

 AHM
 Annemiek Recourt  Moralist van de ontrouw. Jan Greshoff (1888-1971)
 Guus Verhaar  Glass sickness: detection and prevention. Investigating unstable glass in museum collections
 Alan Berg  The Learning Analytics. Architectural Lifecycle

 ARTES
 Heleen Walraven  Niemand krijgt het lot van een ander, Sigrid Undset (1882-1949): aspecten van een leven
 Tatiana Markaki   Objects and Identities: Dowry and Material Culture in Venetian Crete in Regional and European Context 

(1600-1645)
 Danis Garaev  Post-Soviet Jihadism

 ASCA
 Asli Özgen-Tuncer  The Image of Walking. The Aesthetics and Politics of Cinematic Pedestrianism 
 Eva Groen-Reijman  Deliberative Political Campaigns: Democracy, Autonomy and Persuasion
 Lonneke van der Velden  Surveillance as public matter. Revisiting surveillance through devices and leaks
 Mikki Stelder  Queering the Occupation. From Zionist Sexual Politics to Palestinian Decolonial-Queer Imaginaries
 Alejandra Espinosa Andrade  The Politics of Public Construction in a Globalized World: Imagining Urban Space in Ecuador
 Lisanne Snelders   Hoe Nederland Indië leest. Hella S. Haasse, Tjalie Robinson, Pramoedya Ananta Toer en de politiek van de 

herinnering
 Penn Ip   Female Migrant Workers Navigating the Service Economy in Shanghai: Home, Beauty, and the Stigma of 

Singlehood
 Ans Hogenberg   De betekenis van Kaïn in de ‘Legende over Kaïn’ van Bohumil Hrabal
 Dan Leberg   The Moving Parts: Screen Acting and Empathy
 Vesna Vravnik   The Fall of the Pink Curtain: Alliances between Nationalists and Queers in Post-Yugoslavian Cinema
 Evrim Emir   Lifting the Veil from the Face of Depiction: Middle Eastern Miniature Painting in light of Sufism and 

Phenomenology
 Emmanuel Seitz  RAT und FORM. Über Klugheit

 ASH
 Bram Fauconnier  Ecumenical Synods. The Associations of Athletes and Artists in the Roman Empire
 Ingrid de Zwarte  The hunger winter. Fighting famine in the occupied Netherlands, 1944-45
 Rinze Nieuwenhuis   Leven in verwachting van de komst van Christus. Een onderzoek naar de uitleg en het gebruik van Paulus’  

teksten over de (weder)komst van Christus in 1 Tessalonicenzen in preken
 Bert Westera  Met list en vlijt. Koningen en kooplieden en de kanonnenhandel tijdens de Republiek
 Janna Coomans  In Pursuit of a Healthy City. Sanitation and the Common Good in the Late Medieval Low Counties
 Yvonne Vermijn   ‹‹ De quoy juqu’a mille ans bien parlé en sera ››. La réception de la Chanson de Bertrand du Guesclin entre  

1380 et 1618
 Alberto Feenstra   Between shared and conflicting interests. The political economy of the markets for public debt in the Dutch  

Republic, 1600-1795
 Tijn van Beurden   De Curaçaose offshore. Oorzaken van ontstaan, groei en neergang van een belastingparadijs, 1951-2013
 Lisa Kattenberg  The Power of Necessity. Reason of state in the Spanish Monarchy, ca. 1590-1650
 Rens Smid  Stadsuitbreiding en Volkswoningbouw in private handen. Amsterdam 1877-1940
 Bas van Velzen  The universe between felt and wire: a new look into the typology of western made paper
 Roy de Ruiter  BREUKLIJN 1989. Continuïteit en verandering in het Nederlandse defensiebeleid 1989-1993 
 Theo Gerritse  Rauter. Himmlers vuist in Nederland

 ILLC
 Berit Janssen  Retained or lost in Transmission? Analyzing and Predicting Stability in Dutch Folk Songs
 Jelle Bruineberg  Anticipating Affordances. Intentionality in self-organizing brain-body-environment systems
 Hugo Huurdeman  Supporting the Complex Dynamics of the Information Seeking Process
 Corina Koolen  Reading beyond the female: The relationship between perception of author gender and literary quality
 Chenwei Shi  Reason to Believe
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Organisatie

Studenten en docenten van de faculteit denken 

mee over studie- en onderwijsfaciliteiten voor de 

nieuwe UB.

Masterplan 
Universiteits-
kwartier
Rondom Binnengasthuisterrein, Oude  
Turfmarkt, Oudezijds Achterburgwal en  
de Kloveniersburgwal realiseert de UvA tot 
2025 het Universiteitskwartier. Dit vormt 
straks de thuisbasis van de Faculteit der  
Geesteswetenschappen, de Universiteits- 
bibliotheek, de bestuurszetel, representa-
tieve functies zoals musea en gelieerde  
kennisinstellingen. West 8, bureau voor  
stedenbouw en landschapsarchitectuur, 
ondersteunt de UvA hierbij met het ontwik-
kelen van een strategisch masterplan.

Het strategisch masterplan moet de ideale 
situatie voor het gebied gaan beschrijven, 
met voldoende ruimte voor alle UvA-gerela-
teerde functies en aandacht voor leefbaar-
heid en duurzaamheid. De UvA werkt nauw 
samen met de gemeente Amsterdam.  
West 8 werkt tot eind juni 2018 aan het  
strategisch masterplan. Er zal breed draag-
vlak worden gezocht bij zowel UvA-gebruikers 
en omwonenden als de gemeente. 

IN HET 
NIEUWS

De gevonden 
wapens gingen 
gewoon de 
plomp in

JERZY GAWRONSKI IN NRC
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Onderwijs- en 
onderzoeksvisitaties
2018 staat in het teken van de visitaties. De research 
schools worden beoordeeld op ‘research quality’, ‘societal 
impact’ en ‘viability’. Ook de vier landelijke onderzoek-
scholen waarvan de faculteit penvoerder is worden in 
deze visitatie meegenomen. De eerste mondelinge 
bevindingen van de visitatiecommissies zijn positief.  
Met de constructieve aanbevelingen van de commissies 
zal de faculteit haar onderzoeksorganisatie verder  
verstevigen. De rapporten worden in 2019 verwacht. 

Vrijwel alle opleidingen van de faculteit zullen in 2019 
gevisiteerd worden. De voorbereidingen daarvoor, waar-
onder het opstellen van een zelfevaluatie per opleiding, 
waren in 2018 in volle gang. In december is de faculteit 
betrokken bij de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de 
UvA; de accreditatie van de bacheloropleiding Theater-
wetenschap is een van de gekozen ‘trails’.

Aanstellingsbeleid
De flexibele aanstellingsruimte binnen de faculteit is de laatste jaren door 
externe ontwikkelingen aanzienlijk afgenomen, terwijl het aandeel docenten in 
vaste dienst zonder onderzoekstijd is gestegen en de instroom van universitair 
docenten is gestagneerd. Verwacht wordt dat deze tendens de komende tijd nog 
versterkt zal worden. De faculteit anticipeert hierop door nieuwe aanstellings-
vormen te ontwikkelen die de positie en het loopbaanperspectief van docenten 
en universitair docenten verbeteren. Het bestuur stelt in 2018 met instemming 
van de facultaire ondernemingsraad een onderwijstraineeship in dat zich op 
jonge recent gepromoveerde en niet-gepromoveerde docenten richt die het 
opdoen van onderwijservaring combineren met een professionaliseringstraject. 
Naast dit traineeship verkent het bestuur de mogelijkheden voor de invoering 
van docentfuncties met onderzoekstijd (‘docent-onderzoekers’), en een tenure-
track voor universitair docenten. 

IN HET 
NIEUWS

De boeken-
wurm gaat 
vooral zomers 
digitaal

LISA KUITERT IN TROUW
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Roeland Voorbergen, lid van de Facultaire Studenten-
raad (FSR), is de nieuwe voorzitter van de Centrale  
Studentenraad (CSR). 

De Centrale Studentenraad bestaat uit 14 leden: zeven 
leden worden direct gekozen door alle UvA-studenten 
en de andere zeven zijn afgevaardigden, van elke facul-
taire studentenraad één. Roeland Voorbergen van partij 
Tof is de afgevaardigde van de geesteswetenschappen. 
Het is voor het eerst dat de voorzitter niet een van de 
zeven direct gekozen leden is.

Pilot plastic 
scheiden
Op initiatief van de FSR start 
de faculteit met een pilot  
om plastic afval te scheiden. 

Op drukke plekken in het  
P.C. Hoofthuis en het Bushuis 
staan extra afvalbakken van 
recyclebaar materiaal.

Roeland Voorbergen  
voorzitter FSR en CSR

Gerwin van der Pol 
voorzitter OR en COR
In april wordt de uitslag van de OR-verkiezingen 
bekendgemaakt. Tijdens de eerste OR-vergadering van 
het academisch jaar is de samenstelling van het nieuwe 
dagelijks bestuur van de OR vastgesteld. Gerwin van der 
Pol is opnieuw verkozen tot voorzitter en vormt samen 
met Jonneke Bekkenkamp en Janneke Schoo het DB. 
Daarnaast heeft de OR twee extra interne commissies 
ingesteld: de commissie Diversiteit/Internationalisering 
en de commissie Reglementen. 
In september wordt Gerwin van der Pol tevens gekozen 
tot voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) 
van de UvA. 
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Smaakmakers

Poëtsich intermezzo 

door honorary fellow 

Abdelkader Benali

In een FredVlog vraagt decaan Fred Weerman aan  
oud-FGw-decaan José van Dijck en Hans Brug, oud-
decaan van de FMG, naar hun visie op smaakmakers in 
de geesteswetenschappen, het thema van de feestelijke 
opening van het academisch jaar. 

Volgens José van Dijck is de faculteit begiftigd met een 
rijkdom aan grondstoffen en ingrediënten die je in geen 
andere stad vindt: de culturele instellingen, het erfgoed 
en wetenschappelijke instituties in Amsterdam. ‘Je moet 
er nog wel iets lekkers van maken! In de receptuur ligt 
het geheim.’ In de toekomst zou de faculteit naast de 
samenwerking met de culturele instellingen de banden 
met instellingen op sociaal- en natuurwetenschappelijk 
gebied kunnen versterken. Daar wordt de kracht van  
de geesteswetenschappen zeker erkend, ze kunnen het 
asset zijn voor het oplossen van grote maatschappelijke 
problemen.

Volgens Hans Brug zijn de UvA-smaakmakers internatio-
naal gezien de geestes-, gedrags- en maatschappij- 
wetenschappen. Grote wetenschappelijke en maatschap-
pelijke vraagstukken worden weliswaar geframed als 
technisch en biomedisch maar eigenlijk gaat het, aldus 
Brug, om wat mensen doen en samen doen en welke 
waarde zij daaraan toekennen. ‘Maar we moeten de 
smaken die wij maken wel beter verkopen aan de  
buitenwereld. We moeten niet alleen relevant zijn maar 
ook relevant gevonden worden. Misschien moeten we 
onze smaken ietsjes scherper maken.’ 
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Donderdag 6 september 

Opening academisch jaar 2018-2019
Via zijn FredVlog kondigt de decaan zes 
smaakmakers uit de faculteit aan die een 
pecha kucha houden over diverse trending 
topics in de faculteit. 

Het verhaal van de patiënt:  
narratieve analyse en persoons-
gerichte zorg: Gaston Fransen 
Mensen zijn verhalenvertellers. We vertellen 
voortdurend verhalen – over wie we zijn en 
hoe we ons voelen. Wanneer onze geeste-
lijke gezondheid onder druk staat, geven  
we ook aan die ervaring uitdrukking door 
erover te vertellen. Hoe kan een geesteswe-
tenschappelijke analyse van zulke verhalen 
bijdragen aan een meer persoonsgerichte 
zorg?

De uitvinding van de vluchteling: 
Geert Janssen
Migratie is van alle tijden, maar het begrip 
‘vluchteling’ is in Europa betrekkelijk nieuw. 
Wanneer, waarom en hoe gingen migranten 
zichzelf voor het eerst als ‘vluchteling’ 
benoemen en welke gevolgen had de uitvin-
ding van de vluchteling voor de opkomst van 
empathie en humanitaire hulpverlening?

Stakkerig wijs zijn we: lessen  
uit de Facultaire Studentenraad: 
Emma Kat
Politiek is overal, ook aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen. Docenten zijn vaak 
bekend met het reilen en zeilen van de orga-
nisatie. Maar hoe is het om je als student 
anderhalf jaar lang bezig te houden met 
beleidsstukken? En welke lessen kun je leren 
in de medezeggenschap?

Amsterdam Time Machine:  
tijdreizen door historisch 
Amsterdam: Julia Noordegraaf
Waar zijn de schilderijen in het Rijksmuseum 
gemaakt, verhandeld en getoond? Wie 
woonden er in mijn straat in de afgelopen 
honderd jaar? Hoe gebruikten 17de-eeuwse 
Amsterdammers de openbare ruimte? Deze 
en andere vragen beantwoorden we met de 
Amsterdam Time Machine – een ‘Google 
Earth’ voor het navigeren door 400 jaar 
stadsgeschiedenis.

Onderwijsvernieuwing door 
blended learning: Toni Pape
Wat zijn de voordelen, nadelen en verbete-
ringspunten van blended learning-tools in 
het bacheloronderwijs? Met name de inter-
actie met en tussen studenten onderling is 
van betekenis in dit vak over games, waarbij 
werkgroepen met een groot aantal studen-
ten gerealiseerd werden.

Deliberatie en politieke  
campagnes: Eva Groen-Reijman
Politieke campagnes gebruiken moderne 
overtuigingstechnieken: framing, spin, het 
inspelen op emoties, of het ‘targeten’ van 
kiezers. Maar is dit vanuit democratisch oog-
punt legitiem? De principes van deliberatie, 
van goed democratisch debat, laten zien: 
moderne overtuigingstechnieken kunnen
een democratie versterken én verzwakken.
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Januari 2018 ontvangt Rachel 
Esner een KIEM-subsidie voor het 

verkennen hoe voor de creatieve 

industrie-sector nieuwe samenwer-

kingsverbanden opgezet kunnen 

worden. Dr. Rachel Esner is onder 

andere coördinator van het duale 

masterprogramma Curating Art and 

Cultures.

Het museale 
geheugen online

Alfrid Bustanov ontvangt in 2018 van 

de European Research Council (ERC) 

een Starting Grant van 1,5 miljoen 

euro voor zijn onderzoek The Muslim 

Individual in Imperial and Soviet Russia. 

Bustanov is verbonden aan de Amster-

dam School for Regional, Transnational 

and European Studies (ARTES) en geeft 

onderwijs binnen de bachelors  

European Studies en Religieweten- 

schappen.

Individualiseringspraktijken 
van moslims
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Februari 2018 wordt bekend dat 

NWO aan Geert Janssen een  

Vici toekent, een van de grootste 

persoonsgebonden wetenschappe-

lijke premies van Nederland om  

een vernieuwende onderzoekslijn  

te ontwikkelen en een onderzoeks-

groep op te bouwen. Geert Janssen 

is hoogleraar Vroegmoderne 

Geschiedenis.

De uitvinding 
van de vluchteling

In 2018 ontvangt Esther Peeren 

een prestigieuze Consolidator Grant 

van de European Research Council 

(ERC) voor haar onderzoek naar  

de verbeelding van het platteland. 

Peeren is hoogleraar Cultural  

Analysis en directeur van de 

Amsterdam School for Cultural 

Analysis. 

De verbeelding van het platteland 
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‘Het is een 
wijdver-
breid voor-
oordeel dat 

individuali-
teit en zelfbe-

wustzijn exclusief 
westerse waarden zijn en in 
individualistische samenlevingen 
voorkomen. Ook in mijn onder-
zoeksgebied, het tsaristische 
Rusland en de Sovjet-Unie, vind 
je een schat aan onder meer 
persoonlijke getuigenissen,  
dagboeken, brieven en foto’s; 
kortom alles wat een individu 
gedurende het leven verzamelt. 
In ons onderzoeksproject  
analyseren we individualise-
ringspraktijken in persoonlijke 
archieven van moslims in 
Rusland. 

Wetenschappelijk 
speurwerk
Ik ben vaak de eerste die zo’n 
persoonlijk archief onder ogen 
krijgt. Ik ga veel op reis, benader 
de imam, bezoek de begraaf-
plaats, spreek met de lokale 
bevolking. Het is in eerste 
instantie soms moeilijk om ver-
trouwen te winnen, omdat de 
Sovjettijd voor veel families ver-
schrikkelijk was. Het zijn intens 
persoonlijke verhalen die zij  
aan een vreemde moeten toe-
vertrouwen. Mijn speurwerk 
leidt tot inzicht in hoe mensen 
omgaan met de islamitische  
traditie in een niet-islamitische 
meerderheidsmaatschappij. 
Het onderzoek naar de islamiti-
sche cultuur in Rusland is een 
jonge discipline, die dateert van 
na de val van de Sovjet-Unie.  
Tot op heden wordt het individu 

daarin vooral beschouwd als 
onderdeel van de geloofs- 
gemeenschap. In de bronnen  
die wij onderzoeken gaan we 
juist op zoek naar dat wat 
afwijkt van de standaard, het 
fragment waarin de auteur  
ook iets van zichzelf laat zien. 
Zo vond ik in de biografie van 
een van de beroemdste theolo-
gen uit Dagestan, die wordt 
beschreven als een eminente 
wetenschapper, en passant dat 
deze graag een slokje lustte en 
daarvoor zelfs de bezittingen 
van zijn vrouw verpatste. 

Nieuwe waarden
Een individu kan niet gedefini-
eerd worden vanuit een geloof, 
een nationaliteit of de tijdsgeest 
alleen: het zijn altijd complexe, 
heterogene identiteiten. In de 
Sovjet-Unie zag je mensen die 

zich volledig aanpasten aan de 
heersende levensstijl, maar dat 
combineerden met het leven  
van een gelovige moslim. Die 
permanente wisselwerking van 
privé en buitenwereld zie je ook 
vandaag de dag in Moskou of 
Amsterdam. Wat we hiervan 
leren? We moeten met zijn allen 
leren omgaan met deze diversi-
teit, en niemand dwingen om 
voor één discours te kiezen.  
Op het snijvlak van de gedeelde 
ruimte ontstaat een nieuwe, 
flexibeler cultuur met nieuwe 
waarden.’

‘Ik onderhoud een breed net-
werk met musea en kijk ook 
vaak achter de schermen mee. 
Het is zonde dat er geen onder-
zoek wordt gedaan naar de  
bijzondere en innovatieve ten-
toonstellingsgeschiedenis van 
Nederland en dat archieven 
nauwelijks ontsloten zijn. Na 
afloop van een tentoonstelling 
wordt documentair materiaal 
vaak over meerdere archieven 
verspreid, belanden in bureaula-
des of zijn aan het verdwijnen,  
zoals veel correspondentie  
die ooit via de fax is gevoerd. 
Mijn onderzoeksproject beoogt 
archiefmateriaal onder te  
brengen in een digitale infra-
structuur, met als doel exposities 

virtueel te reconstrue-
ren en impliciete 

besluitvorming  
zichtbaar te maken. 

Checklist archief
Met technieken uit de digitale 
geesteswetenschappen kunnen 
wij een start maken om een 
brede database van tentoonstel-
lingsarchieven op te zetten.  
In een expertmeeting met mijn 
partners in dit project, Fieke 
Konijn (VU) en het Boijmans  
Van Beuningen, en vertegen-
woordigers van het Stedelijk  
en het Van Abbe hebben we  
een checklist samengesteld met 
benodigd archiefmateriaal om 
een tentoonstelling goed te  
kunnen onderzoeken. Vervol-
gens hebben we vier tentoon-
stellingen uitgekozen, de eerste 
grote Nederlandse blockbuster 
Dali uit 1970, The physical self 

uit 1992 door gastcurator Peter 
Greenaway, de wetenschappelijk 
onderbouwde De vroege Hollan-
ders en Handmade, een mooie 
spreiding qua genre, periode, 
(gast)curator en verdieping.

Al snel raakte ook het RKD,  
het Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis, geïnteres-
seerd. Omdat alleen een klein 
aantal rijksmusea middelen 
heeft om onderzoek te doen, 
biedt dit project andere musea 
de kans om hun onderzoeks- 
profiel uit te bouwen. Samen 
met nog twee andere musea – 
het Gemeentemuseum Den 
Haag en het Stedelijk – gaan we 
hopelijk een grotere subsidie-
aanvraag uitwerken, onder  
auspiciën van het RKD. Ik denk 
dat het in eerste instantie inte-
ressant zou zijn om dieper 
onderzoek te doen naar alle 

tentoonstellingen van de 
betrokken musea tussen pakweg 
1960-1975. Ook voor studenten 
is het een perfecte vingeroefe-
ning in het omgaan met 
archieven.

Dit alles zou de opmaat kunnen 
zijn voor een groter onderzoeks-
project om nog meer archieven 
toegankelijk te maken en met 
elkaar te verbinden. We kunnen 
dan de ontwikkeling en gevolgen 
van bijvoorbeeld de publiek- 
gerichte marketing, een terug-
tredende overheid of block- 
busters onderzoeken. En in  
hoeverre hangt het succes van 
musea daarmee samen? Dan 
ontdek je overlappingen, trends 
en hoe de samenwerking eruit-
zag. Je kunt verder kijken dan 
de canon en zien dat de museale 
praktijk vaak diverser was dan 
nu zichtbaar.’

Het museale geheugen online

Individualiseringspraktijken van moslims
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‘Globalisering wordt beschouwd 
als een stedelijk fenomeen, 
maar ook op het platteland  
kun je er niet aan ontsnappen. 
Globalisering is overal, op tele- 
visie, in de supermarkt, op  
internet. Maar in populaire  
televisieprogramma’s als het 
Britse Escape to the Country, 
waarin mensen zoeken naar een 
leven zonder drukte, of Boer 
zoekt vrouw blijft het idyllische 
van het platteland intact. We 
krijgen de kleine, in regelgeving 
verdrinkende familieboerderij 
voorgeschoteld in plaats van de 
varkensfabriek die overal in  

de provincie het beeld bepaalt. 
Dat heeft politieke gevolgen. 
Plattelandsbewoners beweren – 
vaak terecht – dat hun zorgen 
niet worden erkend en populisti-
sche politici maken daar gretig 
gebruik van. 

Overweldigend  
en ongrijpbaar
De vraag is waarom wij zo  
hangen aan dat romantische 
beeld? Waarom accepteren wij 
zo moeilijk dat het platteland  
er niet meer uitziet als vijftig 
jaar geleden? Mensen hebben 
behoefte aan een plek die nog 
niet ‘besmet’ is door de over- 
weldigende en ongrijpbare  
globalisering. Het dorpsleven  
is in de populaire cultuur vaak 
synoniem voor oude tradities  
en de pure Nederlandse 
identiteit. 

De verbeelding wordt op ver-
schillende manieren strategisch, 
soms zelfs cynisch, ingezet.  
De Engelse Countryside Alliance, 
die beweert op te komen voor 
de gewone burger, zet zich  
voornamelijk in voor de elitaire 
vossenjacht. In de VS gaan 
enorme subsidies naar de  
agrarische industrie, maar de 
meerderheid in de landelijke 
regio’s stemt voor een terug- 
tredende overheid. Er is een  
tendens om de verantwoorde-
lijkheid voor een succesvol 
bestaan helemaal bij het  
individu te leggen. Dat speelt 
jaloezie en nijd in de hand.  
Als er meer aandacht zou zijn 
voor de situatie in de provincie, 
is de verontwaardiging minder 
groot en is er ruimte voor 
solidariteit.

Vergelijkend onderzoek
We gaan de verbeelding in film, 
televisie en literatuur onderzoeken 
van het platteland in Nederland, 
Engeland, Zuid-Afrika, China en 
de Verenigde Staten. 
 
De agrarische geschiedenis  
en ontwikkeling is in alle vijf 
landen anders. In China zet de 
regering vaart achter de urbani-
sering en propageert tegelijker-
tijd het pure dorpsleven uit de 
tijd van de culturele revolutie.  
In Zuid-Afrika heeft de Brits-
Afrikaanse gemeenschap een 
heel ander beeld van het platte-
land dan de boeren van  
Nederlandse komaf. In mijn  
synthese ga ik vooral kijken naar 
de hedendaagse verbeeldingen 
en de effecten van het mondiaal 
circuleren ervan.’

‘Vluchtelingen zijn van alle  
tijden, maar worden in Europa 
vanaf de 16de eeuw voor het 
eerst als zodanig omschreven.  
In de 17de eeuw ontstaat de 
term ‘vluchteling’ om duidelijk 
te maken dat het om een  
speciaal type migrant gaat.  
Deze vluchtelingen waren in 
eerste instantie vervolgde  
religieuze minderheden die  
solidariteit en steun zochten bij 
geloofsgenoten elders in Europa.

Ik kreeg interesse in migratie  
en het effect ervan op identiteit, 
toen ikzelf als kennismigrant in 
Engeland werkte. Na een onder-
zoek over katholieke vluchtelin-
gen tijdens de 80-jarige oorlog 
kwamen vragen op als: Wat is 
een vluchteling precies en wie 
bepaalt dat? En welke rol speel-
den migranten zelf in de ont-
wikkeling van dat concept? 

Kennisimmigranten
Vluchtelingen brengen kennis 
mee. De Hugenoten bijvoor-
beeld waren pioniers op het 
gebied van de ‘nieuwe media’ 
van hun tijd: de drukpers, waar-
mee ze razendsnel pamfletten  
in omloop konden brengen.  
Zij publiceerden heel effectief 
over hun problemen en zetten 
zichzelf daardoor in de schijn-
werpers. In de 15de en 16de 
eeuw gaf je onderdak aan je 
geloofsgenoten; in de loop  
van de 17de eeuw wordt de 
vluchteling gedeconfessionali-
seerd en gaat de identificatie 
met vluchtelingen over  
religieuze grenzen heen. 
 
Ons onderzoek laat zien dat  
de vluchtelingen in zekere zin 
zichzelf hebben ‘uitgevonden’ 
door aandacht voor zichzelf te 
genereren. Zij zetten daarvoor 

hun kennis en connecties in  
en namen het heft in eigen 
handen. 

Rol in staatsvorming
Vroegmoderne gemeenschap-
pen profiteerden vaak van de 
opvang van vluchtelingen.  
De Amsterdamse weelde in de 
Gouden Eeuw is voor een deel  
te danken aan vluchtelingen die 
hun kennis en ondernemerschap 
meebrachten. Pruisen zette 
vluchtelingen in door ze in  
perifere gebieden onder te 
brengen en daarmee de macht 
van de staat aldaar te verster-
ken. Het Ottomaanse Rijk gaf 
Morisco vluchtelingen uit  
Spanje functies in diplomatie  
en bureaucratie omdat zij met 
hun talenkennis bijzonder 
geschikt waren om internatio-
nale onderhandelingen te 
voeren. 

Vluchtelingen-
perspectief
Je kunt dit uiteraard 
niet zomaar vertalen 
naar de huidige situatie, 
maar ons onderzoek is wel  
door hedendaagse debatten 
beïnvloed. Iets dat 300 jaar  
geleden is gebeurd, zie je scher-
per, omdat het stof inmiddels is 
neergedaald. Ik vind het dan 
ook belangrijk om dagboeken,  
brieven en andere getuigenissen 
van vluchtelingen voor een  
breder publiek geschikt te 
maken en lesmateriaal voor  
middelbare scholen te ont- 
wikkelen zodat bijvoorbeeld  
de geschiedenis van Amsterdam 
ook vanuit een vluchtelingen-
perspectief kan worden verteld.’

De verbeelding van het platteland 

De uitvinding van de vluchteling
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Abdelkader Benali honorary 
fellow
Schrijver en programmamaker Abdelkader 
Benali is per 1 februari 2018 benoemd tot 
Honorary Fellow aan de FGw. Met het  
Honorary Fellowship wil de faculteit de  
aandacht voor de praktijk van kunst en  
cultuur in onderwijs en onderzoek bevorde-
ren en met name de vernieuwde opleidin-
gen talen- en regiostudies in het zonnetje 
zetten.

Benali kijkt met studenten van de Talen- en 
regiostudies naar liefdespoëzie, in het bij-
zonder naar het erfgoed van de Perzische 
dichter Hafez en zijn invloed op Goethe. 
Ook nodigt hij Amsterdammers uit om met 
liefdesgedichten een ode te brengen aan 
hun stad. De beste gedichten worden  
gepubliceerd in Het Parool en een speciale 
Stadsgedichtenbundel.

De Faculteit der Geesteswetenschappen 

bevindt zich midden in de stad en  

is op velerlei manieren verbonden met de 

samenleving: wetenschappers treden op 

in de media, geven openbare lezingen, 

studenten organiseren tentoonstellingen 

of debatten over actuele vraagstukken. 

Een paar voorbeelden uit 2018.
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Creative Space VOX-POP 
VOX-POP is de plek voor lezingen, tentoon-
stellingen en debat over geesteswetenschap-
pelijke thema’s voor studenten, medewer-
kers en buurtbewoners. Een greep uit het 
aanbod:
•  CLOSE UP is de maandelijkse reeks waarin 

ingezoomd wordt op verschillende maat-
schappelijke vraagstukken en de relevantie 
hiervoor van de geesteswetenschappen. 
CLOSE UP start in januari met het thema  
De maakbare generatie, met Victor Kal.  
In april geeft Mirjam Prenger een lezing 
over het individu als mediazender.  
Maarten Beirens vertelt in mei over  
emoties in relatie tot muziek. 

•  In september is de tentoonstelling  
Amsterdam Museum of Memes te zien. 
Deze is samengesteld door studente Emily 
Higginson en toont de meest invloedrijke 
memes van de afgelopen tien jaar.

•  Op 12 oktober is de feestelijke opening 
van de tentoonstelling OPSTAND!,  
gecureerd door Galerie Fleur & Wouter.  
In deze expositie komen drie hedendaagse 
kunstenaars samen die allemaal op hun 
eigen manier reflecteren op de geschiede-
nis van de Nieuwmarktbuurt.

Spui25
De faculteit is een prominente partner  
binnen het academisch-cultureel centrum 
Spui25 met programma’s over onderzoek 
voor een breed publiek. Voorbeelden van 
bijdragen van onderzoekers van de FGw zijn: 
Slavernij in de 18e-eeuwse kunsten met 
Djoeke van Netten, Marita Mathijsen
over haar biografie Een bezielde schavuit, 
over Jacob van Lennep, Maartje van Gelder 
en Guy Geltner over Bologna: cultural cross-
road Italy of Europa en fascisme: connecties 
en paradoxen met Daniel Knegt, Marleen 
Rensen en Peyman Jafari.
In de reeks Proost op de wetenschap vertelt
Tim Verlaan over zijn proefschrift en boek
De ruimtemakers. Projectontwikkelaars  
en de Nederlandse binnenstad 1950-1980
Gaston Franssen modereert De schrijver in 
tijden van Facebook: een programma
over de auteur in de openbaarheid. René 
Boomkens en Albert van der Schoot dragen 
bij aan het programma Hoe elitair zijn de 
kunsten? over de kloof tussen hoger en 
lager opgeleiden. Frank van Vree is een van 
de sprekers over de rol van kamp Mauthausen. 
Enno Maessen modereert een avond over de 
ontwikkelingen in Turkije, die hebben geleid 
tot beperkingen in kritische uitingen en Jeff 
Diamanti leidt een discussie over het klimaat- 
rapport van het IPPC. 

Naar aanleiding van het verschijnen van  
de roman De mirreberg van docent Europese 
studies Guido Snel is er een programma  
over feit en fictie, echt en vals, waarheid en 
leugen in de schilderkunst met onder andere 
Thomas Vaessens.

Aanschuiven in de 
collegebanken
In 2018 trekt de Illustere School ruim  
850 geïnteresseerden naar de collegebanken 
van de faculteit. De jaarlijks terugkerende 
collegereeks over kunstgeschiedenis brengt 
350 belangstellenden naar de Aula in de 
Lutherse Kerk, waar Arjan de Koomen  
en Machtelt ter Bruggen kunstenaar  
Gianlorenzo Bernini belichten. Henk van  
Os is gastspreker op het eindsymposium. 
Ruim 70 cursisten melden zich aan voor  
het college Rusland en Oost-Europa, waar 
Rusland-deskundige Ellen Rutten en experts 
als Beatrice de Graaf en Laura Starink een 
kritische analyse van de regio presenteren. 
Daarnaast zijn er ook weer colleges van 
emeriti, onder andere de reeks Stad en 
natuur in de literatuur, samengesteld  
door Marita Mathijsen.
De Illustere School faciliteert elk collegejaar 
bijeenkomsten als Open UvA-Colleges en 
speciale collegereeksen op het gebied van 
kunst, cultuur, geschiedenis, literatuur en 
filosofie. De bijeenkomsten zijn voor ieder-
een toegankelijk.
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Oorlog en vrede: nieuwe cinema 
uit Centraal- en Oost-Europa
In april en mei vertoont de opleiding  
Russische en Slavische studies zes films uit  
de jaren 2010 over Rusland en Centraal- en 
Oost-Europa, door erkende en nieuwe film-
makers uit Nederland en uit de regio.  
De films worden gevolgd door een gesprek 
met de makers.

Spinoza leerstoel 
Susan Wolf, in 2018 houder de Spinoza-leer-
stoel van de faculteit, geeft twee publieke 
lezingen: Aesthetic Responsibility en Selves 
Like Us. Susan Wolf is Edna J. Koury  
Distinguished Professor of Philosophy aan de 
Universiteit van North Carolina, Chapel Hill. 
Voordien was zij verbonden aan Harvard 
University, the University of Maryland, and 
the Johns Hopkins University. Zij is lid van de 
American Academy of Arts and Sciences en 
de American Philosophical Society. 

De afdeling Filosofie nodigt ieder jaar 
spraakmakende denkers uit om heden-
daagse ontwikkelingen in de filosofie voor 
een breed publiek toegankelijk te maken.

Bloemenbal
Voor het eerst organiseert het facultaire 
Boekenweekcomité een programma ter 
afsluiting van de Boekenweek, de boek- 
presentatie Bloemlezen. Wat schrijvers  
zeggen met bloemen, een open podium  
met Abdelkader Benali en het Bloemenbal.

Freek de Jonge vraagt aandacht 
voor onderwijs
De negentiende Kohnstammlezing wordt 
gehouden door Freek de Jonge. In zijn 
lezing Mag ik even uw aandacht? stelt hij 
het onderwijs centraal. Van 2015 tot 2016 
was De Jonge Honorary Fellow aan de facul-
teit vanwege zijn belangrijke bijdragen aan 
kunst en cultuur. Onderwijs was een van  
de thema’s die hij centraal stelde in een 
collegereeks. 

Challenging Europe
In Challenging Europe: interne verdeeldheid 
en externe uitdagingen nemen keynote  
speker Jacques Rupnik (SciencesPo, Parijs)  
en UvA Challenger Luiza Bialasiewicz Europa 
onder de loep: Brexit, spanningen tussen de 
lidstaten, het voortschrijdende debat over 
migratie, handel en de rol van de EU hierin 
zijn thema’s die op deze avond in de Aula 
van de UvA aan bod komen. 

Eye
Eye en de Universiteit van Amsterdam  
presenteren ‘This is Film! Film Heritage in 
Practice’, een reeks van zes openbare lezingen 
gewijd aan opmerkelijke projecten op het 
gebied van filmrestauratie en cinemato- 
grafisch erfgoed, variërend van stille cinema 
compilatieprogramma’s tot de restauratie  
en presentatie van 70mm Hollywood- 
klassiekers. Elke sessie snijdt een ander 
onderwerp aan en bevat een inleidende 
lezing door Giovanna Fossati (hoofdcurator 
bij Eye en hoogleraar Film Erfgoed aan de 
UvA), gevolgd door een uitgebreide Q&A 
met een (inter)nationale expert over het 
thema, en aansluitend een filmvertoning.

Boekenweek-thema Natuur
UvA-onderzoekers die de historische  
bibliotheek van Artis als werkterrein  
hebben, presenteren in de Boekenweek  
hun favorieten uit de Artis Bibliotheek. 
Claire Weeda, Bert van de Roemer, Harry  
J. Kraaij, Joris Buis, Jet Bakels, Maarten 
Reesink, Erik A. de Jong, en Jonneke  
Bekkenkamp vertellen in VOX-POP over  
hun onderzoek naar de interactie tussen 
natuur en cultuur.
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Eredoctoraat voor toon- 
aangevend componist Louis 
Andriessen
De Universiteit van Amsterdam kent een  
eredoctoraat toe aan Louis Andriessen,  
een van de meest invloedrijke hedendaagse 
Nederlandse componisten. Andriessen ont-
vangt het eredoctoraat vanwege zijn ver-
nieuwende werk als componist. De ere- 
doctoraten worden uitgereikt tijdens  
de Dies Natalis van de UvA op dinsdag  
8 januari 2019.

Andriessen geniet grote internationale 
bekendheid en waardering als componist, 
maar ook als uitvoerend musicus. Hij is een 
van de grondleggers van de Haagse School, 
een avantgardistische en minimalistische 
stroming uit de tweede helft van de twintig-
ste eeuw. Andriessen is lid van de Akademie 
van Kunsten van de KNAW. ‘Louis Andriessen 
is voor de uitvoerende kunsten, en de 
wetenschappelijke studie ervan, van eminent 
belang door zijn ontwikkeling van het concept 
van kunstwerken als theoretisch object. Bij 
Andriessen gaat het daarbij om werken voor 
muziektheater, maar ook om instrumentale 
en instrumentaal-vocale composities’, aldus 
erepromotor Kati Röttger.
Erepromotor Julia Kursell voegt toe:  
‘Andriessen heeft een essentiële rol gespeeld 
in het muziekleven in Nederland en wereld-
wijd, als compositiedocent aan het Konink-
lijk Conservatorium en in de ontwikkeling 
van de ensemblecultuur.’ 

Amsterdam Centre for Middle 
Eastern Studies
Tussen 20 september en 17 december  
organiseert het Amsterdam Centre for  
Middle Eastern Studies een lezingenreeks 
over politieke, maatschappelijke en culturele 
thema’s die samenhangen met het Midden-
Oosten, Noord-Afrika en de islam. 

40 jaar Iraanse revolutie
Op 13 en 14 december organiseren Peyman 
Jafari en Artemy Kalinovsky het symposium 
‘The Iranian Revolution as a World Event’  
om onderzoek naar de Iraanse Revolutie van 
1978-1979 te stimuleren. Behrooz Ghamari-
Tabrizi van Princeton University houdt een 
publieke keynote The Iranian Revolution and 
Its Detractors: ‘A Leap Into the Open Air of 
Historical Possibilities’.

Gezamenlijk voor de stad
Op 12 november organiseert de faculteit 
samen met IXA het Barlaeus-diner. Onder 
het thema Midden in de stad gaan hoog- 
leraren en bestuur in gesprek met promi-
nente vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, 
politiek, cultuur en maatschappelijke  
organisaties over de rol van cultuur en  
geesteswetenschappen voor de stad en  
de samenleving. 

Moving Together: Activism,  
Art and Education
De Amsterdam School for Cultural Analysis 
organiseert een week met Angela Davis en 
wetenschappers, kunstenaars, activisten en 
publiek over burgerschap, uitwisseling en 
productie van kennis, intergenerationeel 
activisme en artistieke praktijken. Moving 
Together: Activism, Art and Education staat 
in het teken van zwarte wetenschap,  
culturele productie en activisme binnen de 
hedendaagse gepolariseerde samenleving. 

Onafhankelijke Pippi en slimme 
Mathilda
Ter gelegenheid van Emilie Sitzia’s oratie  
is er een interactieve mini-tentoonstelling 
Rebel girls: Karakters in beeld bij Bijzondere 
Collecties van de UvA. Stoere, avontuurlijke, 
onafhankelijke, grappige en slimme meisjes 
zoals Pippi, Mathilda en Otje staan centraal. 
Sitzia stelde de tentoonstelling samen met 
haar masterstudenten. 

Living Memories
Op zeven donderdagen in het najaar komen 
docenten van de opleidingen Slavische talen 
en Roemeens aan het woord in de lezingen-
reeks Living Memories. Hun persoonlijke 
geschiedenissen over Oost-Europa en  
Rusland in de twintigste eeuw laten zien  
dat het grote verhaal nooit losstaat van  
persoonlijke beleving.
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Lees:Tijd 
Lezen in Nederland

25mm

ISBN 978 9004 36675 6
ISSN 0925-8620
brill.com/foro

Españoles en Europa: Identidad y Exilio 
desde la Edad Moderna a nuestros días 
focuses on exile as a great identifier of 
modern times. It constitutes a highly 
comprehensive view of Hispanic exile 
through a systematic, transnational and 
trans-historical perspective. 
Exile has played an essential role within 
Europe, which is presented as a com-
plex conglomerate of cultures and lite-
rary traditions in constant transforma-
tion and dialogue. In the particular case 
of Hispanic exile, an undeniable complex-
ity arises throughout its history due to 
various political, economic, cultural and 
aesthetic factors and to the essential sig-
nificance of absent figures in the forma-
tion of Hispanic culture and identity.

Yolanda Rodríguez Pérez is Associate 
Professor in the Department of European 
Studies at the University of Amsterdam. 
She specializes in Hispano-Dutch-Anglo 
relationships in the Early Modern period 
and the nineteenth century, with a focus 
on Imagology, Nation-building pro-
cesses and Cultural Transfer. 

Professor Pablo Valdivia is Chair of 
European Culture and Literature at the 
University of Groningen. He specializes 
in cross-disciplinary research on Hu-
manities, Social and Cognitive Sciences 
with special focus on the relationship 
between Literature, Culture, Technol-
ogy, Politics and Law.
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Españoles en Europa
Identidad y Exilio desde la Edad 
Moderna hasta nuestros días

Editado por YOLANDA RODRÍGUEZ PÉREZ Y PABLO VALDIVIA

FORO HISPÁNICO 59FORO HISPÁNICO 59 FORO 59

Españoles en Europea: Identidad y Exilio 
desde la Edad Moderna a nuestros días se 
concentra en el fenómeno del exilio como 
gran identificador de tiempos modernos, 
abordándolo sistemáticamente desde 
una innovadora perspectiva transnacio-
nal y transhistórica.
Europa se presenta como un complejo 
conglomerado de culturas y de tradicio-
nes literarias en constante transforma-
ción y diálogo, donde el fenómeno del 
exilio ha desempeñado un papel esen-
cial. En el caso particular del exilio his-
pánico, una clara complejidad se acentúa 
y agudiza a lo largo de su historia debido 
a diversos factores políticos, económi-
cos, culturales y estéticos, siendo ade-
más innegable la influencia esencial que 
han tenido los ausentes en la formación 
de la cultura y la identidad del país.

Contributors: Beatriz Calvo Martín, 
Carlos Yebra López, Cristian Crusat, 
Dagmar Vandebosch, Isabel-Clara 
Lorda Vidal, Fernando Díaz Ruiz, Jorge 
L. Catalá Carrasco, Kirsten Bakker, 
Konstantin Mierau, Manuel Aznar 
Soler, Manuel de la Fuente, María José 
González Dávila, Marije Hristova.

THE CAMBRIDGE COMPANION TO

THE DUTCH 
GOLDEN AGE
Edited by Helmer J. Helmers 
and Geert H. Janssen

9 781 1 07 1 72265 >

ISBN 978-1-107-17226-5
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elm

ers and
 Janssen: P

P
C

: C
 M

 Y
 K

Cover image: Dirck Hals, Fête Champêtre, 1627, oil on panel. 
Rijksmuseum, Amsterdam.

Cover design: Andrew Ward
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‘This is the best introduction to the Dutch Golden Age available in 
any language today. Lively and accessible, it is also wide-ranging 
and authoritative, drawing on the latest research to offer a host 
of fresh perspectives. This combination of qualities is perfect for 
students and general readers alike.’

Ben Kaplan, University College London

Edited by Helmer J. Helmers and Geert H. Janssen, 
University of Amsterdam.

Introduction: understanding 
the Dutch Golden Age
Helmer J. Helmers 
and Geert H. Janssen

Urbanization
Maarten Prak

Water and land
J. L. Price

Migration
Geert H. Janssen

The armed forces
Pepijn Brandon

The cult and memory 
of war and violence
Judith Pollmann

The body politic
David Onnekink

Popular participation 
and public debate
Helmer J. Helmers

A market economy
Danielle van den Heuvel

Global trade
Michiel van Groesen

Reformed Protestantism
Charles H. Parker

Religious tolerance
Christine Kooi

Spiritual culture
Angela Vanhaelen

The markets for art, 
books and luxury goods
Claartje Rasterhoff

Genre painting
Wayne Franits

The world of literature
Theo Hermans

Dutch classicism in Europe
Stijn Bussels

Education
Dirk van Miert

Science and technology
Harold J. Cook

Radical thought
Jonathan Israel

Epilogue: the legacy of the 
Dutch Golden Age
Helmer J. Helmers 
and Geert H. Janssen

Aan de hand van de Daf is een bijzonder verhaal over het 
naoorlogse Nederland te vertellen. De introductie ervan, in 
1958, was een duizelingwekkende prestatie. Vanuit het niets, 
in een land zonder noemenswaardige industriële traditie, 
was er opeens dat Nederlandse autootje met het ‘pientere 
pookje’. Een wonder van techniek en vindingrijkheid. 
Betaalbaar, bovendien. Een auto voor iedereen!

De Daf is de Nederlandse variant van de iconische 2CV. Maar waren we 
er trots op? Nou nee. Een ‘truttenschudder’, zo werd de auto spottend 
genoemd. Het merendeel van de nog rijdende exemplaren is in de jaren 
tachtig aan gort gereden in de achteruitrijraces van de TROS. 
In De Daf van mijn vader werpt Thomas Vaessens nieuwe perspectieven 
op de zo vaak geïdealiseerde ‘sixties’. Het is het verhaal van 
Nederlandse ondernemingszin, van de gewone man die zich opeens een 
auto kon veroorloven, van de mijnwerker die verdween uit Limburg en 
vervangen werd door fabrieksarbeiders uit Marokko. Het verhaal ook 
van de onderwijzerszoon uit Maastricht die in de Daf van zijn vader het 
provinciale milieu van zijn jeugd dacht te ontvluchten.

Thomas Vaessens, hoogleraar letterkunde en 
vicedecaan aan de Faculteit Geesteswetenschap-
pen van de UvA, schreef een reeks veelbesproken 
boeken over literatuur (waaronder De revanche 
van de roman en Ongerijmd succes). In De Daf 
van mijn vader staat de geschiedenis voorop.

WWW.ATLASCONTACT .NL
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AB
Nanci Adler (ed.)

Understanding the Age of 

Transitional Justice: Crimes, Courts, 

Commissions, and Chronicling

Nanci Adler, Michael Wintle 

Narratives of War in the Twentieth 

Century: Remembering and 

Chronicling Battle in Twentieth-

Century Europe

Remieg Aerts

Thorbecke wil het: Biografie  

van een staatsman

Remieg Aerts e.a. (ed.)

Alles is cultuur: Vensters op 

moderne cultuurgeschiedenis

Sruti Bala

The Gestures of Participatory Art

Marie Beauchamps

Governing Affective Citizenship: 

Denaturalization, Belonging, and 

Repression

Jonneke Bekkenkamp

Bloemlezen: wat schrijvers  

zeggen met bloemen

Adriana Bencic e.a.

Jasenovac manipulacije, 

kontroverze i povijesni 

revizionizam

Sophie Berrebi

Dubuffet and the City: People, 

Place and Urban Space

Carolyn Birdsall, Simone Kalkman

Making Worlds in Urban Cultural 

Studies

George Blaustein

Nightmare Envy and Other Stories: 

American Culture and European 

Reconstruction

Gemma Blok, Vincent Kuiten- 

brouwer, Claire Weeda (ed.) 

Imagining Communities. Historical 

Reflections on the Process of 

Community Formation

Rutgerd Boelens e.a. (ed.)

Water justice

Paul Boersma e.a.

Segmental structure and tone

Maria Boletsi e.a.

Barbarian: Explorations of a 

Western Concept in Theory, 

Literature and the Arts

Alfrid Bustanov

Исламская поэзия в эпоху 
Сталина: сборник стихов 
Кыяметдина ал-Кадыйри

CD
Mario Damen e.a. (ed.)

Political Representation: 

Communities, Ideas and 

Institutions in Europe  

(c. 1200-c. 1690) 

Jeff Diamanti e.a. (ed.)

Materialism and the Critique  

of Energy

Wetenschappelijke en publicaties 

voor een breed publiek van geestes-

wetenschappers over meest uiteen-

lopende thema’s

BLOEMLEzEN

JONNEKE BEKKENKAMP

WAT SCHRIJVERS ZEGGEN MET BLOEMEN

‘ Het lijkt zo’n eenvoudig begrip: bloemlezen. We weten allemaal wat dat 

  is, denken we. Teksten plukken en schikken. Water geven, in de vorm 

  van creatieve aandacht. Door teksten en bloemen letterlijk bij elkaar te 

  zetten, maakt de auteur er een feest van verrassende inzichten van. ’

   Mieke Bal

   Hoogleraar Cultuuranalyse

 

‘ Natuur is de leermeester van de kunst: Artis Natura Magistra. Dit boek  

   zoomt in op bloemen in de literatuur. Bloemen inspireren, maar we hebben

  schrijvers nodig om woorden te geven aan wat bloemen ons zeggen. ’

   Frederique van der Wal

   Ondernemer, founder van een online bloemenbedrijf

  

9 789462 988507
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Raymond Fagel  •  Yolanda Rodríguez Pérez  •  Bernardo J. García García

1568
el comienzo de 

la guerra de los ochenta años
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Raymond Fagel es profesor titular de la Universidad de Lei-
den. Su especialidad son las relaciones entre España y los Países 
Bajos en el siglo xvi. En la actualidad estudia los comandantes 
españoles en Flandes durante la primera fase de la guerra.

Bernardo J. García García es profesor titular de la Universi-
dad Complutense de Madrid y asesor científico de la Fundación 
Carlos de Amberes (Madrid). Se ha especializado en la historia 
política y cultural de la Monarquía española en los siglos xvi y 
xvii, y particularmente en su relación con los Países Bajos.

Liesbeth Geevers es investigadora en la Universidad de Lund 
(Suecia). Su especialidad es la historia de la Monarquía bajo la 
dinastía Habsburgo y publicó un libro sobre el papel de Orange, 
Egmont y Horn dentro de este imperio.

Yolanda Rodríguez Pérez es profesora titular de Estudios 
Europeos de la Universidad de Amsterdam. Se ha especializado 
en las relaciones culturales entre España y los Países Bajos desde 
la época moderna. Ha estudiado la visión de los Países Bajos y 
sus habitantes desde la perspectiva hispánica.

Nadie que viviese en los Países Bajos en el año 1568 habría 
podido imaginar que el país se hallaba al borde de un conflicto 
que iba a perdurar durante décadas, incluso tanto tiempo que la 
historiografía llegaría a definirlo como la ‘Guerra de los Ochenta 
Años’. En el pequeño libro que tiene en sus manos, intentamos 
recrear la sensación que debieron experimentar muchas personas 
de aquella época al ver sucederse vertiginosamente los aconteci-
mientos de ese año. 

La historia no se presenta a los que la están viviendo de cerca 
como un relato perfectamente trabado, con conclusiones e in-
termedios lógicos, sino como una cascada de noticias de diversa 
índole y cariz. Así entendemos mejor lo que significa vivir en 
tiempos de guerra. Sin querer comparar la situación en 1568 
con la de los actuales escenarios bélicos, podemos constatar que 
ambos son tiempos de gran inseguridad, de hambre y de miedo, 
de violencia y de fanatismo, de desolación y exilio, de traumas y 
de muertos.

La historiografía ha desarrollado narrativas muy diferentes en 
cada país. Un libro de historia en España cuenta el pasado de 
forma muy diversa a un libro semejante escrito en Holanda o en 
Bélgica. El presente volumen va a combinar las noticias espa-
ñolas con las de los Países Bajos, entendiendo con este último 
término las 17 provincias, que en época de los Habsburgo englo-
baban los actuales países de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y el 
norte de Francia.

IN HET 
NIEUWS

Niets internationaler 
dan het nationalisme

JOEP LEERSSEN IN DE VOLKSKRANT
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Clé Lesger, Jeroen Boomgaard, 

Merel Klein e.a.

Oeroud Amsterdam: Jaarboek 

Amstelodamum Vol. 109

Selma Leydesdorff

Sasha Pechersky, de Russische 

Soldaat die de opstand van 

Sobibor leidde

Matthijs Lok e.a.

The Politics of Moderation in 

Modern European History

MN
László Marácz e.a.

The MIME Vademecum: Mobility 

and Inclusion in Multilingual 

Europe

Kasia Mika

Disasters, Vulnerability, and 

Narratives: Writing Haiti’s Futures

Bruno Naarden, Tom van 

Brederode, Wim Honselaar,  

Janine Jager, Cecilia Odé e.a.

The fascination with Inner Eurasian 

languages in the 17th century: The 

Amsterdam mayor Nicolaas Witsen 

and his collection of ‘Tartarian’ 

vocabularies and scripts

OP
Cecilia Odé

Bij de Joekagieren

Arij Ouweneel

Resilient Memories: Amerindian 

Cognitive Schemas in Latin 

American Art

Marco Pasi e.a. (ed.)

La Bocca dell’Inferno

Esther Peeren, Robin Celikates, 

Jeroen de Kloet, Thomas Poell 

Global Cultures of Contestation: 

Mobility, Sustainability, Aesthetics 

& Connectivity

Esther Peeren e.a.

Legibility in the Age of Signs  

and Machines

Kristine Johanson

Shakespeare’s Golden Ages: 

Resisting Nostalgia in Elizabethan 

Drama

KL
Artemy Kalinovsky

Laboratory of Socialist 

Development: Cold War Politics 

and Decolonization in Soviet 

Tajikistan

Evelien Keizer, Hella Olbertz 

Recent developments in Functional 

Discourse Grammar

Michael Kemper, Alfrid Bustanov

Russia’s Islam and Orthodoxy 

beyond the Institutions: Languages 

of Conversion, Competition and 

Convergence

Jelle Koopmans (vertaling)

Uiteenzetting Over de Droom  

Van Poliphile, Verhalend hoe Amor 

hem bestrijdt vanwege Polia 

Folkert Kuiken, Josine Burgers

Dichter bij de taal. Nederlands 

leren met liedjes en poëzie

Julia Kursell

Epistemologie des Hörens: 

Helmholtz’ physiologische 

Grundlegung der Musiktheorie

Nico Laan

Medemakers. Sociologie van 

literatuur en andere kunsten

Krisztina Lajosi

Staging the Nation: Opera and 

Nationalism in 19th-Century 

Hungary

Jan Lazardzig e.a.

Images d’action: Claude-François 

Ménestrier’s theoretical writings 

on festivals and performing arts

Joep Leerssen

Encyclopedia of Romantic 

Nationalism in Europe

Michiel Leezenberg

History and Philosophy of the 

Humanities: An Introduction

Federico Gobbo e.a.

Bonvenon! Laŭ  ra kaj Petro 

malkovras Esperanton

Fernando González Rodriguez e.a. 

Voces de Islandia II: Micro-

Antología. Buenos Aires: Milena 

Cacerola

Sune Gregersen (ed.)

Book of Abstracts: 3rd conference 

on Contested Languages in the  

Old World

Yaniv Hagbi e.a.

Rachel de Dichteres. Gedichten: 

selectie & nawoord

Helmer Helmers, Geert Janssen 

The Cambridge Companion to  

the Dutch Golden Age

Kees Hengeveld 

Studies in Transparency (Linguistics 

in Amsterdam)

Kees Hengeveld, Hella Olbertz

Systems of tense, aspect, modality, 

evidentiality and polarity in 

Functional Discourse Grammar

Rosemarijn Höfte

Koloniale stuiptrekking: Het 

experiment Suriname in de jaren 

dertig: Oratie

Rosemarijn Höfte e.a.

Departing from Java; Javanese 

labour, migration and diaspora

Henkjan Honing 

Aap slaat maat: Op zoek naar  

de oorsprong van muzikaliteit  

bij mens en dier 

Henkjan Honing 

The Origins of Musicality

IJ
Willem Jansen e.a.

Mil eŭ  skaj proverboj

Wim Jansen e.a.

Veldwerkers en vrouwen  

in en om Baskenland 

Tamara Dobler e.a. (ed.)

The philosophy of Charles Travis: 

Language, Thought, and 

Perception

Robin de Bruin, Carlos Reijnen e.a.

The Unfinished History of 

European Integration

Nadia de Vries

Dark Hour

Annet Dekker

Collecting and Conserving Net Art

Jeff Diamanti e.a. (ed.)

The Bloomsbury Companion to 

Marx

Cock Dieleman, Peter Eversmann

Podiumkunsten in de cultureel-

maatschappelijke infrastructuur

Paul Dijstelberge

Wat is een Boek? Een kleine 

geschiedenis

EF
Thomas Ernst

Literatur als soziales Medium in 

der digitalisierten Gesellschaft:  

Zur Begründung einer 

Netzliteraturwissenschaft

Rachel Esner e.a.

The Mediatization of the Artist

Eveline Feteris

Fundamentals of legal 

argumentation

Giovanna Fossati

From Grain to Pixel: The Archival 

Life of Film in Transition

Giovanna Fossati e.a. (ed.)

The Colour Fantastic. Chromatic 

Worlds of Silent Cinema 

GH
Alex Gekker e.a.

Time for mapping: Cartographic 

temporalities

Piet Gerbrandy

Grondwater: Beschouwingen  

over literatuur en existentie
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ST
Emilie Sitzia 

Illustration is everyone’s mother 

tongue: The Role of Illustration  

in Individual Identity Formation

Guido Snel

De mirreberg

Francisca Snoeck Henkemans, 

Frans van Eemeren

Chinese and Japanese translation 

of the 2nd edition of 

Argumentation: Analysis and 

Evaluation

James Symonds e.a.

The Routledge Handbook of 

Historical Archaeology

Krijn Thijs e.a.

Die versammelte Zunft. 

Historikerverband und 

Historikertage in Deutschland 

1893-2000

Barbara Titus

‘Your tongue, your sound, your 

song from your inside’: Hearing 

maskanda in post-apartheid  

South Africa

Nevenka Tromp

Prosecuting Slobodan Milošević : 

Sud- enje Slobodan Milošević u

Jouke Turpijn

Mannen van gezag. De uitvinding 

van de Tweede Kamer

UV
Peter van Dam

Een calvinistisch land?  

Religie in Nederland

Peter van Dam

Elementaire Deeltjes 64:  

Religie in Nederland

Peter van Dam

Wereldverbeteraars: een 

geschiedenis van fair trade

Bram Vannieuwenhuyze e.a.

Stedenatlas Jacob van Deventer: 

226 stadsplattegronden uit  

1545-1575 - Schakels tussen  

heden en verleden

Bram Vannieuwenhuyze e.a.

Wegen en waterwegen in Brabant 

in het ancien régime

Josephine van den Bent, Johan 

Weststeijn e.a.

Mohammed en de Late Oudheid

Suze van der Poll, Rob van der 

Zalm (ed.)

Reconsidering National Plays in 

Europe

Karel van der Toorn

God in Context: Selected Essays  

on Society and Religion in the 

Early Middle East

Karel van der Toorn

Papyrus Amherst 63

José van Dijck, Thomas Poell e.a.

The Platform Society: Public Values 

in a Connective World

Ruud van Dijk, Samuël Kruizinga, 

Vincent Kuitenbrouwer, Rimko van 

der Maar (eds.) 

Shaping the International 

Relations of the Netherlands,  

1815-2000: A small country on  

the global scene

Niels van Doorn

Civic Intimacies: Black queer 

improvisations on citizenship

Wouter van Elburg e.a.

Huizen in Nederland: De 

negentiende en twintigste eeuw

Maartje van Gelder, Lucinda Dirven

Themanummer Tijdschrift voor 

Geschiedenis - Graffiti van de 

oudheid tot heden

Laura van Hasselt

De mooiste stad: Amsterdam door 

de ogen van Eberhard van der 

Laan

Richard van Leeuwen

The Thousand and One Nights  

and twentieth-century fiction: 

Intertextual readings

Marga van Mechelen

Kamagurkistan. Voorbij de grenzen 

van de ernst

Jonas van Tol

Germany and the French Wars  

of Religion, 1560-1572

Gabri van Tussenbroek

Amsterdam en de Nachtwacht:  

De mannen op het meesterwerk 

van Rembrandt

Wyger Velema e.a.

Ancient Models in the Early 

Modern Republican Imagination

WX
Gerard Wiegers e.a. (ed.)

Polemical Encounters: Polemics 

between Christians, Jews and 

Muslims in Iberia and Beyond

YZ
meLê Yamomo

Theatre and Music in Manila  

and the Asia Pacific, 1869-1946: 

Sounding Modernities

Alla Peeters-Podgaevskaja,  

Wim Honselaar

Praktische grammatica van de 

Russische taal

Rene Peschar e.a. (ed.)

Het water-medium voor het 

behandelen van polychrome 

werken

Jose Plug

Challenging Judicial Impartiality: 

When Accusations of Derailments 

of Strategic Manoeuvring Derail

Thomas Poell e.a. (ed.)

The SAGE Handbook of Social 

Media

QR
Yolanda Rodríguez Pérez,  

Pablo Valdivia

Españoles en Europa: Identidad  

y Exilio desde la Edad Moderna  

a nuestros días

Yolanda Rodríguez Pérez e.a. 

1568: El Comienzo de la Guerra  

de Ochenta Años

Yolanda Rodríguez Pérez e.a.

1568: Het Begin van de 

Tachtigjarige Oorlog

Beate Roessler

Autonomie. Een Essay over  

het Vervulde Leven

Kati Röttger e.a.

(Hoe) opera werkt: Pierre Audi 

lezingen

Federica Russo e.a.

Evaluating evidence of 

mechanisms in medicine

Ellen Rutten e.a.

Poetins rechtbank: protest- 

stemmen uit dictatoriaal Rusland

IN HET 
NIEUWS

Duitse regeringscrisis? Seehofer kan  
eigenlijk niet zonder Merkel 

TON NIJHUIS IN DE VOLKSKRANT
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Prijzen & awards

Lise Koning, Jonge  
Historicus van het Jaar 
2018
Tijdens De Nacht is Jong! wordt 
Lise Koning verkozen tot Jonge 
Historicus van het Jaar 2018.

Lise Koning studeerde Geschie-
denis aan de UvA en is nu als 
projectmedewerker Educatie 
verbonden aan het Noord- 
Hollands Archief. In het 
komende jaar gaat Lise zich 
inzetten als ambassadeur voor 
de Stichting Jonge Historici van 
het Koninklijk Nederlands  
Historisch Genootschap (KNHG). 
De Jonge Historici willen een 
brug slaan tussen gevestigde 
historici en de kersverse jonge 
geschiedkundigen die nu de 
arbeidsmarkt opgaan. Ook de 
winnaar van 2017, Kayleigh 
Goudsmit, studeerde aan de UvA.

Dissertatieprijs voor  
Eva Meijer
Eva Meijer wint in 2018 een  
van de vijf jaarlijkse Dissertatie-
prijzen van Stichting Praemium 
Erasmianum voor haar proef-
schrift Political Animal Voices 
over de politieke stem van het 
dier. De jury vindt haar proef-
schrift zeer origineel, van inter-
nationaal belang en goed 
geschreven: ‘Het kietelt, bijt en 
blaft ons aan.’ De jury prijst de 
uitzonderlijke balans tussen het 
creatieve en het analytische.

IAS Fellowship voor 
Robin Celikates en 
Maartje van Gelder
Robin Celikates en Maartje  
van Gelder zijn voor studiejaar 
2018-2019 benoemd als fellow 
van het Institute for Advanced 
Study (IAS) in Princeton, New 
Jersey. 

Celikates zal werken aan de 
publicatie ‘Democratizing  
Disobedience: Towards a Critical 
Theory of Political Protest’ en 
Van Gelder aan de publicatie 
Unrest in Venice.

Academie-Kus 2018 
voor #WOinactie
De Academie-Kus 2018 is gewon-
nen door #WOinactie. Rens Bod 
neemt namens de organisatie  
de trofee in ontvangst. Naast 
#WOinactie waren de Landelijke 
Studenten Vakbond (LSVb) en 
Beter Onderwijs Nederland 
(BON) genomineerd. De prijs van 
de Vakbond voor de wetenschap 
(VAWO), voor iemand die zich 
inspant voor wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs, gaat  
in 2018 naar een organisatie, 
WOinactie, omdat de kracht  
om te veranderen moet komen 
van diegenen die de kern van de 
universiteit vormen: de mede-
werkers die kennis produceren, 
en de studenten die voor hun 
academische vorming afhankelijk 
zijn van goed ingerichte 
universiteiten.
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Drie hoogleraren 
genomineerd voor 
Libris Geschiedenis 
Prijs 
Thorbecke wil het van Remieg 
Aerts, Een bezielde schavuit 
(over Jacob van Lennep) door 
Marita Mathijsen en De toren 
van de Gouden Eeuw van Gabri 
van Tussenbroek staan op de 
longlist voor de Libris Geschiede-
nis Prijs 2018. Aerts en Van  
Tussenbroek halen ook de short-
list met de vijf beste historische 
boeken.

Maartje van Gelder  
en Helmer Helmers 
benoemd tot 
NIAS-fellow
Maartje van Gelder gaat binnen 
NIAS onderzoek doen naar poli-
tieke onrust in vroeg-modern 
Venetië. Helmer Helmers bestu-
deert diplomatie en publieke 
opinie in de Republiek. 

Elk jaar selecteert NIAS in totaal 
ongeveer vijftig talentvolle en 
gerenommeerde onderzoekers 
die zich aan het instituut in de 
Amsterdamse binnenstad volle-
dig aan hun eigen onderzoek 
kunnen wijden, vrijgesteld van 
onderwijstaken. Ook kunste-
naars, schrijvers en journalisten 
maken deel uit van de groep. 

Thorbecke-biografie 
Remieg Aerts wint 
Prinsjesboekenprijs 2018
Hoogleraar Nederlandse geschie-
denis Remieg Aerts wint met zijn 
Thorbecke-biografie Thorbecke 
wil het de Prinsjesboekenprijs 
2018. De prijs, onderdeel van het 
Prinsjesfestival, is ingesteld om 
het belang van boeken over de 
nationale politiek te benadruk-
ken en de kwaliteit ervan te  
helpen bevorderen. 

Aerts schreef de biografie op  
uitnodiging van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. 

ASH Valorisatieprijs  
aan ZemZem en Over  
de muur 
Hoofdredacteur Josephine van 
den Bent van tijdschrift ZemZem 
en het weblog Over de muur 
ontvangen de Valorisatieprijs 
van de Amsterdam School for 
Historical Research. De prijs 
wordt jaarlijks toegekend aan 
een individu en/of team dat met 
geschiedkundige publicaties 
nieuw publiek weet te bereiken.

ZemZem is een Nederlandstalige 
tijdschrift over het Midden- 
Oosten, Noord-Afrika en de 
islam. Van den Bent ontvangt 
deze prijs tevens vanwege haar 
inzet voor de bestudering van 
oost-west-verhoudingen binnen 
stichting Zenobia.

Over de muur is de historische 
weblog voor historische vernieu-
wing, geschiedenis en actualiteit. 
Jonge historici laten de 
relevantie van geschiedenis in 
onze eigen tijd zien en brengen 
dit op een begrijpelijke non- 
academische manier over. 

IN HET 
NIEUWS

Apen hebben vrijwel dezelfde 
hersenstructuren, het is raar 
dat ze maatgevoel niet met 
mensen delen 

HENKJAN HONING IN NEW SCIENTIST
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Gloria Artis-medaille 
voor Arent van 
Nieukerken
Arent van Nieukerken ontvangt 
een zilveren Gloria Artis-
medaille uit handen van de 
Poolse minister van Cultuur en 
vicepremier Piotr Gliń ski. De 
medaille is een belangrijke 
Poolse prijs voor verdiensten op 
het gebied van de cultuur en 
wetenschap. De uitreiking vindt 
plaats tijdens de zogenoemde 
Warsztaty Herbertowskie, een 
bijeenkomst gewijd aan de  
dichter Zbigniew Herbert op  
22 en 23 september. Tijdens de 
plechtige opening van deze con-
ferentie op het Koninklijke slot 
van Warschau reikt Piotr Gliń ski 
medailles uit voor verdiensten 
op het gebied van de cultuur en 
wetenschap (de Gloria Artis). 

MyDigitalWill winnaar 
pitchwedstrijd 
MyDigitalWill wint de pitch- 
wedstrijd bij Venture Lab  
Humanities. Dit team wist de 
jury te overtuigen met zijn  
originele ideeën over hoe we  
in de toekomst om moeten 
gaan met online accounts na  
het overlijden van de gebruiker.

Eredoctoraat voor 
Mieke Bal
In oktober wordt bekend dat 
Mieke Bal in mei 2019 zal  
worden benoemd tot Doctor  
of Philosophy Honoris Causa aan  
de Universiteit van Helsinki. Dit 
is haar derde honorary degree. 
Eerder werd zij al benoemd door 
de Universiteit van Bergen en  
de Universiteit van Lucerne.

Student master  
Journalistiek en media 
wint prijs als beste  
journalistieke talent
Timo Nijssen wint 16 april  
De Tegel, de nationale prijs voor 
de Nederlandse journalistiek, als 
beste journalistieke talent voor 
de multimediale productie Dit 
flesje vaart de wereld rond,  
die hij in 2017 maakte voor de 
Volkskrant over waarom een 
flesje water uit Hongkong daar 
meer kost dan in Nederland. 

Het was de achtste keer op rij 
dat (oud-)studenten van de  
master Journalistiek en media 
genomineerd waren voor De 
Tegel en de vijfde keer dat de 
prijs is gewonnen door een 
student of alumnus.

Alumni winnen  
NFF Talent Award 
Het regisseursduo Malou 
Wagenmaker en Bo van der 
Meer, beiden alumni van de  
master Film Studies, hebben op 
het Nederlands Film Festival de 
Filmprijs van de Stad Utrecht 
gewonnen voor hun debuutfilm 
Cheek to Cheek. De prijs bestaat 
uit een beeld en een geldbedrag 
van 5.000 euro.

Cheek to Cheek is een intieme 
documentaire over de kwets-
baarheid én de kracht van het 
ouder worden. Uit het jury- 
oordeel: ‘De film houdt ons een 
spiegel voor, voor de omgang 
met senioren. Uit het feit dat  
de makers deze film hebben 
gemaakt buiten ieder format  
of stimuleringsprogramma  
om blijkt de urgentie voor  
de makers van deze film.’

IN HET 
NIEUWS

We denken allen dat we autonoom zijn, 
maar er lijkt altijd iets in de weg te zitten

BEATE RÖSSLER IN TROUW
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Helmer Helmers lid  
De Jonge Akademie
Helmer Helmers is benoemd  
tot lid van De Jonge Akademie, 
het selecte gezelschap van  
jonge topwetenschappers,  
van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). Helmers zette verschil-
lende nationale en internatio-
nale en interdisciplinaire samen-
werkingen op. Zijn project 
Maritime Archaeology Meets 
Cultural History, gericht op de 
vraag hoe cultuurgeschiedenis 
en archeologie van elkaar kun-
nen leren, kreeg veel media-aan-
dacht. Helmers wil zich binnen 
De Jonge Akademie inspannen 
voor een transparanter en eerlij-
ker beleid voor onderzoekssubsi-
dies, met speciale aandacht voor 
het Mattheüseffect, waarbij 
steeds dezelfde mensen beurzen 
krijgen, wat hen weer betere 
kansen geeft op vervolgbeurzen.

Nicholas Avedisian-
Cohen genomineerd 
voor UvA-Scriptieprijs 
Nicholas Avedisian-Cohen  
(Preservation and Presentation 
of the Moving Image) wordt 
door de FGw genomineerd voor 
de UvA-scriptieprijs. De selectie-
commissie heeft bewondering 
voor zowel de theoretisch gefun-
deerde, interdisciplinaire en  
synthetiserende benadering van 
film, journalistiek en archivistiek 
als de analyse van actuele debat-
ten rond media-oorlogen, fake 
news en dergelijke. Deze worden 
helder met elkaar verbonden. 
Thematisch hoogst relevant, 
overtuigt zijn onderzoek door 
een zeer doordachte problemati-
sering van een nieuwe activisti-
sche archiefpraktijk in een  
actueel oorlogsgebied.

Prijs voor proefschrift 
Kristina Krake
Kristina Krake heeft een prijs 
ontvangen voor het beste  
proefschrift op het gebied  
van Geschiedenis, toegekend 
door de Deense Vereniging  
voor Arbeidersgeschiedenis,  
het Arbeidersmuseum en de 
Bibliotheek en Archieven van  
de Deense Arbeidersbeweging.

Het proefschrift, getiteld  
Scandinavia in the Age of  
Extremes: System Critique and 
the Defence of Democracy in  
the Interwar Period 1919-1939, 
behandelt de ontwikkeling  
van politieke systemen in  
Scandinavië in het interbellum. 

Ridder
Dorin Perie wordt op 9 oktober 
in de Roemeense ambassade in 
Den Haag tot ridder geslagen. 
Perie wordt onderscheiden van-
wege zijn verdiensten voor de 
verspreiding van de Roemeense 
taal en cultuur in Nederland.

Winnaar gedichten- 
wedstrijd Liefde voor  
de stad
Met haar gedicht Aan de  
iepenhoofdstad van de wereld 
wint Mariejosé Vaessen de  
UvA-gedichtenwedstrijd Liefde 
voor de stad. Honorary fellow 
Abdelkader Benali en Piet  
Gerbrandy vormden de jury.

UvA’er van het Jaar 
Rens Bod
Folia kent de titel UvA’er van  
het Jaar 2018 toe aan Rens Bod. 
En dat is bijzonder, want Bod  
‘is niet van de grote toeter’ en 
twijfelde zelfs of hij de nomina-
tie wel moest accepteren. Hij 
deed het immers niet alleen.  
Het is tekenend voor Bod, zeggen 
collega’s en mede-actievoerders.

Create a Course 
Challenge
Media and Information student 
Naina Parasher is een van de vijf 
finalisten van de Create a Course 
Challenge 2018 met haar vak 
Navigating the Post-Truth  
Internet. 

1

‘Liefde voor 
de stad!’

Stadsgedichtenbundel 2018

Gedichtenbundel naar aanleiding van de gedichtenwedstrijd  
‘Liefde voor de stad!’ op initiatief van honorary fellow  

van de Faculteit der Geesteswetenschappen Abdelkader Benali.

UvA_Benali_dichtbundel_omslag.indd   2 06-12-18   18:55
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n EXPLOITATIEOVERZICHT 2018 begroting werkelijk afwijking

Totaal exploitatieresultaat -1.951.764 -378.898 1.572.866

 Baten 83.180.662 87.586.176 4.405.514

  Externe baten 12.365.254 16.360.225 3.994.971

  Instellingscollegegelden 1.704.000 2.357.368 653.368

   Baten uit contractactiviteiten 8.413.254 11.255.961 2.842.707

    Contractonderwijs 1.133.254 997.812 -135.442

    Contractonderzoek 7.280.000 10.258.149 2.978.149

   Overige baten 2.248.000 2.746.895 498.895

  Interne baten 70.815.408 71.225.951 410.543

   Budgetverdeling 69.139.408 69.311.495 172.088

   Opbrengst uit interne verrekening 1.676.000 1.914.456 238.456

 Lasten -85.132.426 -87.965.074 -2.832.648

  Personele lasten -53.635.582 -56.481.391 -2.845.809

  Overige lasten -31.496.844 -31.483.683 13.161

CONTRACTACTIVITEITEN 2017 2018

Baten uit contractactiviteiten 9.887.951 11.255.962

 Contractonderwijs 1.449.196 997.812

 Contractonderzoek 8.438.754 10.258.149

       Europese Unie 2.205.885 3.474.294

       NWO / KNAW 5.694.105 6.061.953

       Nationale overheden / non-profit 538.764 721.902

BALANS JAAREINDE 2017 2018 afwijking

 Activa 34.803 33.989 -814

  Vaste Activa 264 241 -23

  Vlottende Activa 34.539 33.748 -791

   Vorderingen 1.977 2.409 432

   Liquide middelen 32.562 31.339 -1.223

 Passiva -34.803 -33.989 814

  Eigen Vermogen -17.018 -16.639 379

  Vreemd Vermogen -17.785 -17.350 435

   Voorzieningen -3.263 -3.682 -419

   Kortlopende schulden -14.522 -13.668 854
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