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Dit jaarbeeld presenteert voorbeelden van mooie projecten en 
nieuwsgierige interventies van de Amsterdamse geesteswetenschap-
pen. Erkennen en waarderen is traditie in dit jaarbeeld: niet alleen 
de grote subsidies en nieuwe boeken, maar ook de vernieuwende 
vakken, studentenprojecten, ontkiemende samenwerkingen en 
kleine beurzen komen aan bod.
 
In 2021 was ik nog geen decaan, nog niet betrokken bij de totstand-
koming van al dit moois. Voor mij is nu het begin van een nieuw 
hoofdstuk; de faculteit heeft in 2021 veel zaadjes geplant. En nu 
genieten we van het ontkiemen. Financieel komt er eindelijk meer 
ruimte. We gaan samen met onze partners de Humanities in Amster-
dam in de schijnwerpers zetten. 

Het is onmogelijk om het belang van de geesteswetenschappen in 
het huidige tijdsgewricht te overschatten. Wat kan er belangrijker 
zijn – in een tijd van zogenoemde post-truth politics – om jonge men-
sen uit te rusten met instrumenten en attitudes die hen in staat stellen 
om waarheidsclaims en wetenschapsmethoden te onderzoeken, en 
kritisch te evalueren? De humaniora bieden analytische kracht en 
disruptief potentieel ten overstaan van de hedendaagse maatschap-
pelijke uitdagingen. Zij zijn bij uitstek geschikt om kritisch perspectief 
te bieden op mondiale digitale ontwikkelingen; de interactie tussen 
mens en technologie; het antropoceen en zijn desastreuze invloed; 
en de postkoloniale dimensies van onze stedelijke omgeving – om 
maar een paar voorbeelden te noemen. De manier waarop onder-
zoek in deze faculteit heeft bijgedragen aan het publieke debat over 
het gebruik van de Gouden Koets, waarbij partijen uit wetenschap, 
kunst en maatschappij bijeengebracht zijn, is een belangrijk voor-
beeld van onze impact. Elke week vermelden wij rond de vijftien 
mediaoptredens van onze onderzoekers in de Nieuwsflits; zij maken 
duidelijk hoe belangrijk het commentaar en de interpretaties van 
geesteswetenschappers zijn om de wereld om ons heen te begrijpen.

Marieke de Goede, decaan
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Opnieuw forse stijging instroom

Opvallend is de toename bij de masters, die 
voor een belangrijk deel verklaard wordt 
door de instroom van schakelstudenten.  
Ook UvA-breed stijgt de instroom van 
bachelor- en masterstudenten opnieuw.
 
Het totale aantal inschrijvingen van 8.262 
(8,3% stijging) is bijna even hoog als het 
recordniveau van 2010 en 2011, toen meer 
dan 8.300 studenten aan de FGw ingeschreven 
stonden. 

Bacheloropleidingen
Het aantal eerstejaarsinschrijvingen bij de 
bachelors neemt voor het zesde jaar op rij toe, 
van 1.823 tot 1.972 (ruim 8%). De toename 
komt geheel voor rekening van studenten met 
een buitenlandse nationaliteit. Het aantal 
inschrijvingen van studenten met een Neder-
landse nationaliteit neemt met zo’n 3% af van 
1.201 naar 1.160. In 2020 nam de instroom, 
vermoedelijk onder invloed van de pandemie, 
juist sterk toe met zo’n 15%. De instroom uit 
het buitenland stabiliseerde dat jaar tegen de 
stijgende trend in. Het aandeel Nederlandse 
studenten in het eerstejaarscohort bedraagt 
in 2021 59%, tegenover 66% in 2020.

De groei bij het College of Humanities 
wordt vooral gerealiseerd door een aantal 
opleidingen die (ook) in het Engels worden 
aangeboden. Media en cultuur kent daarbij 
de grootste stijging en ook Europese studies 
groeit flink na een aantal jaren daling. De 

sterkst groeiende Nederlandstalige opleiding 
is Kunstgeschiedenis (van 83 naar 104 eerste-
jaars). De meeste Nederlandstalige opleidin-
gen stabiliseren. 

Masteropleidingen
De stijging van de instroom bij de masters is 
opvallend: met 1.344 inschrijvingen is sprake 
van een toename van maar liefst 16%. Ook 
in 2020 was er een onverwachte groei bij  
de masters. Grote stijgers zijn de masters  
Europese studies, Kunst- en cultuurweten-
schappen (met name Kunstgeschiedenis), 
Mediastudies en Taalwetenschap (met  
name General Linguistics).

Ook bij de masters zit de groei voornamelijk 
in Engelstalige programma’s, maar hier wordt 
de groei voor de helft gerealiseerd door stu-
denten met een Nederlandse nationaliteit.  
De groei hangt voor een belangrijk deel 
samen met het in 2020-2021 vernieuwde aan-
bod van schakelprogramma’s: van de 124  
schakelstudenten die zich in 2020 inschreven, 
staan er nu 95 ingeschreven als eerstejaars-
masterstudent. Van deze groep hebben  
80 studenten de Nederlandse nationaliteit.

Schakelprogramma’s
De relatief grootste stijging is te zien bij de 
schakelprogramma’s, waar het aantal eerste-
jaarsinschrijvingen met 63% toeneemt van 
124 tot 202. In 2019-2020 waren er nog slechts 
31 eerstejaars-schakelstudenten. 

De instroom van nieuwe studenten aan de Faculteit der Geesteswetenschappen 

neemt in 2021 opnieuw flink toe, zo blijkt uit de voorlopige cijfers van de 

1 oktober-telling. In totaal waren er 3.316 inschrijvingen, tegenover 2.979  

in 2020 (+11,3%), toen het aantal eerstejaars ook al met ruim 10% toenam. 

INSTROOM EERSTEJAARS-
STUDENTEN FGW
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Onderwijs en corona
 
Na een lange periode thuisstuderen en  
-werken is het vanaf 28 april in het hoger 
onderwijs weer mogelijk naar locatie te 
komen. Binnen de UvA wordt vooral in- 
gezet op het mogelijk maken van studeren, 
ontmoeten en samenwerken voor studenten 
op locatie. Vanaf 30 augustus wordt de 
anderhalvemetermaatregel in het hoger 
onderwijs losgelaten. Dit betekent dat ook 
bij de faculteit het onderwijs weer groten-
deels op locatie plaatsvindt. Aan de her- 
opening zijn wel aanvullende voorwaarden 
gekoppeld, zoals een maximum groeps-
grootte, mondkapjesplicht bij verplaatsingen 
en extra hygiëne- en ventilatiemaatregelen. 
Even vervallen eind september de afstands-
maatregelen en de maximale groepsgrootte 
en kan al het onderwijs weer op locatie 
plaatsvinden. Voor docenten en studenten 
die vanwege medische redenen of reisbeper-
kingen niet op de campus aanwezig kunnen 
zijn, blijven de alternatieve afspraken van 
kracht. Maar half november wordt de uni-
versiteit opnieuw geconfronteerd met stren-
gere coronamaatregelen. Dit vraagt weer 
een extra inspanning, zowel mentaal als wat 
betreft het extra werk dat bij deze opnieuw 
gewijzigde situatie komt kijken, in het bij-
zonder voor de docenten en de opleidings-
coördinatoren die het onderwijs alweer 
anders moeten organiseren.

EUROPEAN CAPITALS 
OF CULTURE
 
Studenten van het masterprogramma Identity and Integration 
organiseren in het voorjaar een symposium over de Europese  
culturele hoofdsteden. Zij doen dit aan de hand van Rijeka, Kroatië, 
dat in 2020 werd benoemd tot Culturele hoofdstad. Verschillende 
naties hebben in het verleden om de stad Rijeka gevochten; vandaag 
de dag heeft Rijeka een divers taalkundig en cultureel landschap. 
Hoe kun je de identiteit van de stad beschrijven? Hoe is deze 
identiteit historisch en cultureel geconstrueerd en hoe gaat de  
Europese Commissie daarmee om in een tijd van groeiende natio- 
nalistische bewegingen? Deze vragen worden tijdens het symposium 
besproken.

Irritante liedjes die maar in je hoofd blijven 
hangen: zo kom je er vanaf
HENKJAN HONING IN COSMOPOLITANn
w

s
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achter omstreden straatnamen
 
De Coentunnel, de Witte de Withstraat, de Admiraal de Ruijterweg: er is veel discussie over 
het gebruik van namen in de publieke ruimte uit het koloniale verleden van Nederland. 
Twintig masterstudenten trekken in opdracht van de Gemeente Amsterdam de Zeehelden-, 
Admiralen- en Chassébuurt in om te peilen in hoeverre de buurtbewoners op de hoogte zijn 
van de verhalen achter de straatnamen in hun buurt, en of ze er meer over willen weten. 
Een jury kiest voor twee voorstellen die elkaar goed aanvullen. Een stoeptegel met een QR-
code die verwijst naar beeldmateriaal en een audiofragment, ingesproken door een buurt-
bewoner, over de geschiedenis achter de straatnaam. En informatieborden die op drukke 
plekken worden geplaatst met aan de ene kant een kunstwerk van een Amsterdamse kunst-
instelling, en aan de andere kant achtergrondinformatie over de straatnaam.

Het verhaal 

n
w

s



Studenten brengen al 
wandelend kaarten in kaart 

 
Studenten van het mastervak Kaartanalyse en Historisch GIS maken 
van de nood een deugd: letterlijk en figuurlijk staan ze even stil bij 

de kaarten die ze tijdens hun wandelingen in parken en 
natuurgebieden tegenkomen. Wat laten die kaarten zien, wie heeft 

ze geplaatst of beheert ze, waarom staan ze waar ze staan en in 
welke toestand bevinden ze zich? De resultaten zijn verwerkt in een 

digitale story map Kaarten aan de Wand in een blog van het 
Allard Pierson.

UvA-studenten schrijven een boek 
over retoriek in het uitgeefvak
 
Hoe belangrijk is overtuigingskracht bij het uitgeven, redigeren en in de 
markt zetten van een boek? Over dat onderwerp schreven 21 studenten van 
de masteropleiding Redacteur/editor samen het boek Dirigent der woorden. 
Ook namen zij het hele uitgeefproces voor hun rekening: van redactie tot 
opmaak en het zoeken van een drukker. 

Minorweken ONLINE
 
De faculteit biedt in studiejaar 2021-2022 ruim vijftig 
minors aan, waaronder de nieuwe minors Boekweten-
schap, Creative writing, Dutch Studies en Museum- 
studies. Bij veel minors is een videopitch voor de online 
voorlichting gemaakt waarin studenten en docenten  
vertellen over het studieprogramma. 
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Onderzoekers lezen eeuwenoude 
briefgeheimen – dwars door de 
verzegelde envelop heen
GEERT JANSSEN IN DE VOLKSKRANT

n
w

s

Does deplatforming 
extremists work?
 
RICHARD ROGERS BIJ NBC NEWSn

w
s



Amsterdamse 
 
Van de eerste Surinaamse studenten tot Dansen bij Jansen: 
studenten van de master Publieksgeschiedenis maken vijf 
korte documentaires over het Amsterdamse studentenleven 
in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.  
De video’s zijn onderdeel van het project Biografie van 
Amsterdam, het zich voortdurend uitbreidende portret 
van de stad Amsterdam en haar inwoners.

Website TLC FGw 
gelanceerd 
 
Het Teaching & Learning Centre (TLC) ondersteunt 
docenten op het gebied van onderwijsinnovatie, 
docentprofessionalisering en kennisdeling.  
De informatievoorziening voor docenten was verspreid 
over verschillende websites en systemen; de nieuwe  

TLC-website brengt 
ondersteuning, 
professionalisering en 
good practices samen. 

Duurzaamheidsbeurs
 
Sanneke Stigter gaat met de UvA Duurzaamheidsbeurs 
het mastervak Placemaking for Conservation ontwikke-
len. Studenten kunnen zich richten op het ‘plaats 
maken’ voor een duurzamere omgang met het cultureel 
erfgoed van het Universiteitskwartier en het op een 
duurzame manier integreren van kunst in de groene 
ruimte. 
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Amsterdam wil nieuw imago bij toeristen, 
zónder wiet
TIM VERLAAN BIJ MET HET OOG OP MORGENn

w
s



Vier nieuwe vakken
rondom het thema 
diversiteit vanaf 2021-2022
 
Om het curriculum van de faculteit diverser te maken is opleidingen
gevraagd nieuwe vakken te ontwikkelen rondom het thema diversiteit. 
Uit alle inzendingen zijn vier 6-EC vakken gekozen die vanaf komend acade-
misch jaar worden aangeboden: twee bachelorvakken, Netherlands in the 
World en Decolonising Media Studies en twee mastervakken, Gender, Race  
& Power in EUropean Security en Sugar and the world: how sweets impact  
globalization and diversity. 

Animatie en educatief programma 
over Amsterdamse School
 
Wat was het idee achter de Amsterdamse School, een bouwstijl die 
ruim een eeuw geleden werd ontwikkeld? In opdracht van Museum 
Het Schip maken studenten van de educatieve master Geschiedenis 
een educatief programma en een animatievideo over het streven van 
de Amsterdamse School naar betere en gezondere leefomstandig- 
heden en schoonheid in het leven van arbeiders.

Meesterproeven  
gepubliceerd 

 
Voor hun afstuderen schrijven studenten van 

de master Journalistiek en media een zoge-
heten meesterproef. Denise Retera verdiepte 

zich voor haar meesterproef in de proble-
men rond woonwagenstandplaatsen. De 

meesterproef van Lize Geurts gaat over de 
huisvesting van arbeidsmigranten op een 

vakantiepark in Noord-Brabant. Beide  
artikelen verschijnen in NRC.
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A stronger welfare state is the key to 
saving democracy from extremism
KATY HULL IN THE WASHINGTON POSTn

w
s

Denemarken schrapt laatste 
coronamaatregelen
 
HENK VAN DER LIET OP BNR NIEUWSRADIOn

w
s



CREATE a Course Challenge 
FGw-studenten dienen drie van de tien genomineerde ideeën in 

voor de IIS Create a Course Challenge met het thema Duurzaamheid. 
Deze zijn: Critical Animal Studies door Tim Reijsoo (research master 
Filosofie) met Multi-Species Oppression in the Anthropocene; Mira 

Toliou (bachelor Media and Culture) met Sustainability Deconstructed: 
Inequalities and Solutions; Caatje Kluskens, bachelorstudent Media 

en cultuur met Food, Animals and the Environment. Caatje Kluskens 
wint hiermee de Create a Course Challenge 2021.

Het vak Rhetoric and Writing (bachelor English Language 
and Culture) van Imogen Cohen wint de FGw Onderwijs-
prijs 2021. Volgens de jury gaan in dit vak theorie en 
praktijk innig samen: studenten leren over de geschiede-
nis en hedendaagse relevantie van retoriek en schrijven 
zelf teksten die vervolgens niet alleen door de docent, 
maar ook door de medestudenten worden beoordeeld. 
Een voorbeeld voor tal van andere bacheloropleidingen 
omdat, volgens de jury, het ontwikkelen van de creatieve 
schrijfvaardigheid voor alle studenten van groot belang is.

Ook wordt er voor het eerst een 
Innovatieprijs uitgereikt voor 
het meest vernieuwende vak, 
Biophilia van Erik de Jong 
(bachelor Cultuurwetenschap-
pen). Biophilia is volgens de jury 
uiterst aantrekkelijk voor jonge-
ren: centraal in het vak staat de 
menselijke relatie tot de natuur, 
die fundamenteel is voor de 

manier waarop we onze positie als mens op deze aarde 
bepalen. Het vak heeft geleid tot grote creativiteit bij de 
studenten met als resultaat onder andere lesbrieven, 
opzetten voor een kinderboek en een serie schilderijen.

De Publieksprijs wordt toegekend aan Ken je Plaats: 
Wereldbeeld, Identiteit, en Conflict, 1550 tot 1650, van 
Djoeke van Netten en Jonas van Tol (bachelor Geschiede-
nis). Een vak dat de geschiedenis afstoft en een vernieu-
wend perspectief biedt, aldus de jury. Het vak wint met 
bijna een derde van de stemmen.

Verder koos de jury de volgende drie vakken uit 29 vak-
ken die door studenten en medewerkers werden voor- 
gedragen: Contemporary World Literature (bachelor 
English Language and Culture) van Emelia Quinn; Critical 
theories (master Filosofie) gegeven door Daniel Loick;  
De militaire revolutie. Oorlog en samenleving in de 
vroegmoderne tijd (master Militaire geschiedenis) van 
Djoeke van Netten en Jonas van Tol.

ONDERWIJSPRIJS
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Ter nagedachtenis aan Letje Lips, 
die meer dan dertig jaar het gezicht 
was van de internationalisering van 
de faculteit, wordt met ingang van 
studiejaar 2021-2022 het Amster-
dam Merit Scholarship-programma 
naar haar vernoemd. Analoog aan 
de inclusieve waarden die zij voor-
stond, worden de criteria voor de 
beurs aangepast, waardoor het 
Letje Lips Amsterdam Merit Scholar-
ship een inclusief fonds wordt dat 
internationale niet-EU-studenten 
een kans biedt een FGw-master te 
volgen, hetgeen zonder deze finan-
ciële steun niet mogelijk zou zijn 
geweest.

Meet Your Mentor 
 
In het najaar gaat het Meet Your Mentor weer van start. Dit programma ondersteunt Nederlandse  
eerstegeneratiestudenten en studenten met wortels in Turkije, Noord-Afrika, Suriname en de Antillen  
in hun gang naar de arbeidsmarkt. Een mentor kan deze studenten helpen hun kracht als toekomstige 
young professional te ontdekken. 

FGW IN DE RANKINGS

QS World University rankings®

Universiteit van Amsterdam 58 1
Arts & Humanities 24 1
Communication & Media Studies 1 1
Library & Information Management 27 1
Linguistics  27 1
History  31 2
English Language & Literature 36  1
Philosophy 39 2
Modern Languages 53 1
Archeology 51-100 2
Theology, Devinity & Religious Studies 51-100 4

Times Higher Education World University rankings
Universiteit van Amsterdam  65 2
Arts & Humanities  36 2

Leiden ranking
Universiteit van Amsterdam 81 2
Social Sciences & Humanities 9 1

Letje Lips-beurzen
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Laat een Arabische partij 
deelnemen aan de Israëlische 
regering om de kloof te dichten
BART WALLET IN HET NEDERLANDS DAGBLAD n
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Warm 
Welkom 

Week
Twee jaar achtereen 
krijgen nieuwe studen-
ten door de corona-pan-
demie niet de introduc-
tietijd waar ze op gehoopt 
hadden. Daarom organiseert 
de faculteit in de eerste week 
van november de eerste Warm 
Welkom Week voor alle studenten die 
in 2020 en 2021 met hun opleiding begin-
nen. VOX-POP, faculteitsvereniging Alpha 
en diverse studieverenigingen organiseren 
uiteenlopende activiteiten. Dit geeft  
nieuwe geesteswetenschappenstudenten  
de gelegenheid om elkaar en de campus 
te leren kennen. De Warm Welkom Week 
zal voortaan elk jaar aan het begin van  
het eerste blok worden georganiseerd.

Podcast over koloniaal verleden 
van UvA-gebouwen 
Welke rol speelden bekende UvA-gebouwen zoals het Bushuis, 
Agnietenkapel, Spinhuis en het Universiteitstheater in de koloniale 
geschiedenis? Vier (oud-)studenten van de master Publieksgeschiede-
nis gaan op onderzoek uit. In de zesdelige podcast FAR TOO CLOSE 
vertellen zij over een verleden dat misschien ver weg voelt, maar 
eigenlijk nog heel dichtbij is. De podcastreeks is een initiatief van 
Ghanima Kowsoleea, projectleider van VOX-POP.

Prix Goncourt
Onder leiding van Marleen 
Rensen wordt in 2021 voor het 
eerst een verkiezing georgani-
seerd, verbonden aan de presti-
gieuze Franse literatuurprijs Prix 
Goncourt. UvA-studenten lezen 
mee en discussiëren in leesgroe-
pen vier romans uit de selectie, 
om gezamenlijk hun favoriet te kiezen: La plus secrète mémoire des 
hommes van Mohamed Mbougar Sarr. Deze roman wordt ook door 
de jury van de Prix Goncourt uitgeroepen tot beste roman van het 
jaar. Hun tweede keuze, Le voyage dans l’Est van Christine Angot, 
wordt door alle deelnemende Nederlandse studenten als beste 
roman gekozen.

B
A

B
EL

Babel is hét magazine van de Faculteit der Geestesweten-
schappen gemaakt door en voor studenten van onze 
faculteit. Vanwege de corona-sluiting van veel UvA-
gebouwen kan Babel begin 2021 slechts beperkt fysiek 
worden verspreid. Er komen tien edities uit, zowel op 
papier als op de website (babelmagazine.nl). In de eerste 
helft van 2021 vormen Freek Haye en Lisa Kampen de 
hoofdredactie. Vanaf september nemen Robin Phoelich 
en Loïs Blank het over. 

Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

Individueel lijden, collectieve consequenties? Mens tot mens
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de Theatertroep: 
‘Die meerstemmigheid, 
daar leent theater zich 
ineens heel goed voor’

Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

Wie rood staat 
denkt niet groen

Wat is de gepaste 
afscheidsgroet?
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Collectief 
Het Paradijs 
maakt mime 
op het 
snijvlak van 
absurditeit en 
actualiteit M
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De verkiezingen: Rutte fietst door Meer dan een jaar lang pandemie

Jan en Pieter Hulst 

willen geen 
concessiesoep
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Waarom Bol.com de kleine 
boekwinkel steunt
 
LISA KUITERT IN TROUWn
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Alice Twemlow bijzonder hoog-
leraar Geschiedenistheorie en 
sociologie van grafisch ontwer-
pen en visuele cultuur

LEERSTOEL INGESTELD NAMENS HET  

WIM CROUWEL INSTITUUT

Alice Twemlow is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Geschie-

denis, theorie en sociologie 
van grafisch ontwerpen en 
visuele cultuur. De leerstoel 
is ingesteld namens het Wim 
Crouwel Instituut, een stich-

ting die zich inzet voor het 
toegankelijk maken van erf-

goed en grafische vormgeving 
voor onderzoek en onderwijs. 

Alice Twemlow geniet internationale 
bekendheid als criticus, spreker en docent 
op het gebied van designcultuur. Haar 
onderzoek richt zich op designkritiek, de 
relatie tussen design en tijd, experimenteel 
publiceren, kritisch en speculatief ontwerp 
en ontwerpend onderzoek. Zij zal bijdragen 
aan het masteronderwijs van Boekweten-
schap en daarnaast masterkeuzevakken op 
het gebied van grafisch ontwerpen en  
visuele cultuur verzorgen. 

Twemlow combineert het hoogleraarschap 
met haar werkzaamheden voor de Konink-
lijke Academie van Beeldende Kunsten in 
Den Haag en de Universiteit Leiden. Eerder 
was zij verbonden aan de Design Academy 
Eindhoven als hoofd van de master Design, 
Curating & Writing en aan de School of 
Visual Arts New York waar zij twee master-
programma’s oprichtte.

Serena Ferente hoogleraar  
Middeleeuwse geschiedenis
Serena Ferentes onderzoek richt zich op 
Europa en het Middellandse Zeegebied in de 
periode 1300-1500. Ze kijkt in het bijzonder 
naar de geschiedenis van politiek en maat-
schappij in Italië, de geschiedenis van het 
Europese politieke discours en gender- 
geschiedenis. Momenteel werkt zij aan 
een boek over de geschiedenis van het 
15e-eeuwse Europa. Daarnaast is ze een  
project gestart over de Zwarte Zee als  
primair grensgebied van Eurazië in de  
late middeleeuwen.

Ferente is afgestudeerd aan de Scuola Nor-
male in Pisa en de École des hautes études  
et sciences sociales in Parijs. In 2007 promo-
veerde zij aan het Europees Universitair 
Instituut in Florence in het vakgebied 
Geschiedenis en Beschaving. Zij was universi-
tair hoofddocent en reader Middeleeuwse 
en Renaissancegeschiedenis aan King’s 
 College in Londen. 

Ook was zij fellow en gasthoogleraar aan 
onder meer het Institute of Advanced Study 
in Kyoto, Harvard University, Royal Historical 
Society, het Europees Universitair Instituut 
en het NIAS. Ferente is lid van de Renais-
sance Society of America.

Daniëlle Slootjes hoogleraar 
Oude geschiedenis 
Het onderzoek van Daniëlle Slootjes ken-
merkt zich door een multidisciplinaire visie, 
gericht op het overschrijden van grenzen 
tussen klassieke vakgebieden. Zij verbindt 
enerzijds traditionele discipline, filologie, 
oude geschiedenis en archeologie, en  
anderzijds moderne concepten en methodes 
afkomstig uit de sociologie, sociale psycho- 
logie, en sociale geografie. Haar meest 
recente onderzoek naar het universele feno-
meen massagedrag in Griekse, Romeinse en 
Byzantijnse steden leent zich bij uitstek  
voor deze multidisciplinaire benadering. 
Aan de UvA gaat zij zich in het bijzonder 
richten op de verbinding tussen de verschil-
lende chronologische periodes en geografi-
sche gebieden van het antieke Mediterrane 
gebied. 
 
Slootjes is sinds 2007 werkzaam als univer- 
sitair docent Oude geschiedenis aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Ze ontwik-
kelde en coördineerde daar recentelijk het 
nieuwe Engelstalige bachelorprogramma 
Comparative European History.  
Met publieksactiviteiten en 
educatieve programma’s 
zet zij zich al jaren in 
voor intensievere  
verbinding tussen  
de universiteit en  
de maatschappij.

hoogleraren 2021
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Vrouwen wel degelijk actief in de 
kunstwereld van de 17e eeuw
JUDITH NOORMAN BIJ JINEKn
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Bart Wallet hoogleraar Joodse 
studies 

LEERSTOEL INGESTELD IN SAMENWERKING 

MET HET MENASSEH BEN ISRAEL INSTITUUT

Bart Wallet is benoemd tot hoogleraar 
Joodse studies: vroegmoderne en moderne 
Joodse geschiedenis, in het bijzonder in 
Amsterdam. Met de instelling van de leer-
stoel, de eerste voltijds leerstoel voor joodse 
geschiedenis in Nederland, draagt de UvA  
bij aan de versterking van de joodse studies 
in Europa.

Historicus Wallet is gespecialiseerd in vroeg-
moderne Jiddische geschiedschrijving, inte-
gratiebeleid voor Joden in de Nederlandse 
samenleving, Joodse begrafeniscultuur, 
naoorlogse wederopbouw van het Neder-
lands Jodendom, de plaats van Joodse religi-
euze rituelen in seculariserende samenlevin-
gen en het gebruik en de transformatie van 
de genres lukhot (almanakken), sidurim en 
makhzorim (gebedenboeken).

Wallet gaat zich vooral richten op de 
geschiedenis van de Joodse gemeenschap 
in Amsterdam, al eeuwenlang een kruispunt 
van de transnationale Joodse geschiedenis, 
in een internationale context en de histori-
sche ontwikkeling en huidige betekenis van 
Amsterdam als ‘Joodse stad’. In Wallets 
onderzoek neemt de rijke collectie Joodse 
archieven, de Bibliotheca Rosenthaliana,  
de Ets Haim/Livraria Montezinos, het Stads-
archief en het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, een belangrijke plaats in.

Wallet promoveerde aan de UvA op de 
vroegmoderne Jiddische historiografie in de 
noordelijke Nederlanden. Hij was verbonden 
aan de Universiteit Leuven, het Oxford 
Centre for Hebrew and Jewish Studies en 
was directeur van het HDC Centre for  
Religious History (VU). 

Wim Hupperetz hoogleraar 
Musea, erfgoedcollecties en  
digitaal curatorschap 

LEERSTOEL INGESTELD IN SAMENWERKING 

MET HET ALLARD PIERSON, HET MUSEUM 

EN KENNISINSTITUUT VOOR ERFGOED- 

COLLECTIES VAN DE UVA 

Wim Hupperetz heeft een brede onder-
zoeksinteresse en is gespecialiseerd in 
museologie, (digitale) erfgoedstudies, 
archeologie en geschiedenis van materiële 
cultuur. Omdat door de digitale transforma-
tie digitale content en visuele storytelling 
een steeds grotere plek innemen, zal Huppe-
retz zich specifiek richten op digitale media 
in de museale praktijk in de breedste zin.

Binnen de leerstoel komen verschillende 
(inter)disciplinaire vakgebieden samen,  
zoals Mediastudies, Visual Culture, Cultural 
Analysis, Kunstgeschiedenis, Erfgoedstudies 
en Museumstudies. Hierdoor kan Hupperetz 
een krachtige impuls geven aan het inter- 
disciplinaire onderzoek en onderwijs aan  
de faculteit. 

Hupperetz studeerde Geschiedenis en 
Archeologie aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen en promoveerde in 2005 aan de 
Universiteit van Tilburg. Van 2009-2021 was 
hij directeur van het Allard Pierson; in 2018 
tevens gastonderzoeker aan het Getty 
Research Institute in Los Angeles (VS). Vanaf 
1 december 2021 is Hupperetz Chief Science 
Officer bij de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed.

Geert Lovink hoogleraar Kunst 
en netwerkcultuur, in samen- 
werking met de Hogeschool 
van Amsterdam

LEERSTOEL IN SAMENWERKING MET  

DE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

Het is de groeiende ambitie van zowel UvA 
als HvA om een voortrekkersrol te vervullen 
op het gebied van onderzoek naar kunst en 
netwerkcultuur. Geert Lovink zal onderzoek 
doen op het gebied van kunst, media(kritiek) 
en de kunstinstitutionele praktijk in vergelij-
kend perspectief, in het bijzonder de ont-
wikkeling van de internetcultuur sinds de 
jaren negentig. Hierbij ligt de nadruk op het 
ontsluiten van archieven en databases van 
de Amsterdamse mediacultuur, net.art 
en tactische media als Waag Society, 
Mediamatic, De Balie, Next 5 
Minutes en Paradiso.

Geert Lovink is een vooraan-
staand mediatheoreticus en 
internetcriticus. Hij combi-
neert het hoogleraarschap 
met zijn werkzaamheden als 
lector van het Institute of Net-
work Cultures bij de HvA dat hij in 
2004 oprichtte. Binnen het instituut 
wordt onderzoek gedaan naar online video, 
sociale media, zoekmachines, Wikipedia en 
alternatieve verdienmodellen in de creatieve 
industrie. In die functie werkt hij nauw 
samen met kunstinstellingen, zoals Framer 
Framed, MU Eindhoven en Impakt Festival. 

Lovink promoveerde aan de Universiteit van 
Melbourne en was als postdoc verbonden 
aan de University of Queensland. Sinds 2004 
is hij als lector verbonden aan de HvA en 
tevens werkzaam als docent Mediastudies 
aan de UvA.
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De klimaatcrisis oplossen? Generatie Z 
vertrouwt alleen zichzelf
JOUKE TURPIJN IN TROUWn
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Ug  ̆ur Ümit Üngör oratie
De logica van massaal
geweld in genocide

BIJZONDER HOOGLERAAR HOLOCAUST-  

EN GENOCIDESTUDIES

Genocide is in de hele geschiedenis een 
voortdurend en hardnekkig verschijnsel 
en kwam voor in zeer uiteenlopende  
samenlevingen, zoals Rwanda, Cambodja, 
Guatemala en Joegoslavië. Meer dan 75 jaar 
na het einde van de Holocaust en de 
ratificatie van het Genocideverdrag in  
1948 is grootschalige vernietiging van  
ongewapende burgers op basis van groeps- 
identiteit wereldwijd nog altijd actueel.

In zijn oratie op 23 september gaat Üngör 
in op drie thema’s die centraal staan in 
het wetenschappelijke onderzoek naar 
genocide: de problemen rondom het con-
cept genocide als academische term en als 

juridisch begrip, nieuwe inzichten en 
methoden in het onderzoek naar 

daders en daderschap, en het 
massale geweld dat Syrië en 
Irak in de afgelopen halve 
eeuw heeft geteisterd. 

Millie Taylor oratie Het succes 
van megamusicals creëert ruimte 
voor vernieuwing

BIJZONDER HOOGLERAAR MUSICAL 

Megamusicals zijn de grootschalige commer-
ciële musicals die in de jaren zeventig en 
tachtig opkwamen in het Verenigd Konink-
rijk. Het begon in 1971 met Jesus Christ 
Superstar (1971), gevolgd door musicals 
zoals Cats (1980) en Les Misérables (1985). 
De musicals maken gebruik van een combi-
natie van pop/rockmuziek en muziek in de 
stijl van het muziektheater. De vormgeving 
is spectaculair en de epische verhaallijnen en 
universele thema's zijn aansprekend voor 
een wereldwijd publiek, met op verschil-
lende plekken vergelijkbare logo's, marke-
tingcampagnes en merchandising.

Megamusicals zijn in de academische wereld 
en in de media vaak bekritiseerd om hun 
homogeniserende tendensen, maar toe- 
nemende wetenschappelijke aandacht zorgt 
voor nieuwe inzichten. Bijzonder hoogleraar 
Musical Millie Taylor schetst in haar oratie 
op 15 oktober de impact van megamusicals 
op lokale en nationale theaters, steden en 
regio’s. Ze laat zien dat de netwerken en 
ecosystemen die door megamusicals ont-
staan, tal van vernieuwingen mogelijk 
maken. 

Afscheid Lia van Gemert
Ter gelegenheid van het afscheid van Lia van 
Gemert als hoogleraar Historische Neder-
landse letterkunde vindt voorafgaand aan 
haar afscheidsrede Herscheppen een sympo-
sium plaats over de populariteit 
en popularisering van de 
historische Nederlandse 
letterkunde. 
Lia van Gemert com-
bineerde een brede 
interesse in histori-
sche literatuur met 
een onvermoeibaar 
enthousiasme voor de 
popularisering van de his-
torische letterkunde in de 
maatschappij en in het onderwijs. Haar 
onderzoek naar het werk van schrijvende 
vrouwen en populaire (roman)literatuur  
verbreedde de historische canon.

Een ander aandachtsveld was de didactise-
ring en valorisatie van letterkundig onder-
zoek. Ze publiceerde toegankelijke edities 
van P.C. Hoofts Granida en De schat der 
gezondheid van Johan van Beverwijck.  
Daarnaast schreef ze mee aan de website 
literatuurgeschiedenis.nl en aan boeken 
voor het voortgezet onderwijs. 

Het Kremlin stelt zich pragmatisch 
op richting Taliban
ARTEMY KALINOVSKY IN DE TELEGRAAFn

w
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Afscheid Wyger 
Velema 
In zijn afscheidscollege op  

9 december bespreekt Wyger 
Velema, bijzonder hoogleraar 

Geschiedtheorie en geschiedenis 
van de geschiedschrijving, de Nederlandse 
Grand Tour naar Italië in de eeuw van de 
Verlichting. De reizen naar Italië die tal van 
gegoede Nederlanders in de achttiende 
eeuw ondernamen zijn in de geschiedschrij-
ving vaak voorgesteld als niet veel meer dan 
de rituele afronding van de opvoeding van 
de zonen van de elite. Aan de hand van reis-
verslagen betoogt Velema dat dit een veel 
te beperkte voorstelling van zaken is. In  
Italië ontwikkelden de jongeren een nieuwe 
blik op de Klassieke Oudheid, leerden op 
een andere manier naar kunst en natuur kij-
ken, verdiepten zich in de maatschappelijke 
problemen van het contemporaine Italië en 
schaamden zich niet langer hun individuele 
verbeelding de vrije loop te laten. De Neder-
landse Grand Tour was, kortom, een labora-
torium van het verlichtingsdenken.

Huub Dijstelbloem  
nieuwe directeur Institute  
for Advanced Study 
Huub Dijstelbloem, hoogleraar Filosofie van 
wetenschap, techniek en politiek, wordt de 
nieuwe wetenschappelijk directeur van het 
Institute for Advanced Study (IAS) van de 
UvA. Dijstelbloem combineert het directeur-
schap met zijn functie als hoogleraar en 
afdelingsvoorzitter van de afdeling Filosofie. 
Het IAS biedt wetenschappers een vrijplaats 
om over de grenzen van disciplines heen aan 
belangrijke fundamentele en maatschappe-
lijke complexe vraagstukken te werken.

Politici zijn doelwit van tientallen 
haattweets per dag – wie zit erachter?
RICHARD ROGERS IN DE VOLKSKRANTn

w
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Het poldermodel is een sprookje. 
Is de Nederlandse economie 
stiekem veel radicaler? 
BRAM MELLINK IN DE VOLKSKRANTn

w
s
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Ontsluiten van koloniale geluidscollecties 
uit Zuidoost-Azië 
Binnen het project Decolonizing Southeast Asian Sound Archives worden unieke geluids- 
collecties uit Zuidoost-Azië die zich in Europa bevinden ontsloten. Deze collecties zijn 
wereldwijd bekend, maar tot op heden nauwelijks toegankelijk. Het project stelt bestaande 
opvattingen over erfgoed ter discussie en wil het erfgoedbeheer democratiseren. Een Neder-
lands-Frans-Brits consortium onder leiding van UvA-onderzoekers Barbara Titus en meLê 
yamomo ontvangt een Europese subsidie voor dit driejarige project.

onderzoek
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Global Digital Cultures
De UvA research priority area Global Digital 

Cultures onder leiding van Marieke de Goede 
en Thomas Poell kent financiering toe aan 
negen interdisciplinaire projecten van vier 

faculteiten. De volgende acht zijn met 
medewerking van onderzoekers van de FGw: 

Davide Beraldo participeert in Global boss, local 
workers? How context influences food delivery 
riders’ relation to platforms; Carolyn Birdsall in 

Gaming the Global City: Imagining and 
Experiencing Digital Urban Worlds; Stefania 

Milan in Political Microtargeting on Social 
Media in Diverse Democracies; Daphne Idiz in 
Cultural Diversity in the Age of Global Digital 
Media: the Case of Netflix in the Netherlands; 

Giovanni Colavizza in Global digital art: 
Perspectives on categories, place, and economic 

value in the crypto art market; Shuaishuai Wang 
in From Performativity to Behavioral Data: The 

Algorithmic Configurations of Sexuality on 
Social Media in China en Julienne Weegels en 

Luisa F. González Valencia in P(R)OTESTAS:  
The politics and aesthetics of digital 

authoritarianism and protest in  
the Global South.

STUDIOTOPIA 
Art & Science 
Residency 
 
Sanneke Stigter en Sven Dupré 
zijn geselecteerd voor een  
STUDIOTOPIA residency, waarin 
zij zullen samenwerken met 
kunstenaar Ciprian Muresan in 
een project gericht op het verbe-
teren van de duurzaamheid van 
conservering.

Hoe ver gaat Ortega om zijn macht te 
behouden in Nicaragua?
JULIENNE WEEGELS IN NOS MET HET OOG OP MORGENn
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20 jaar Holocaust- en 
genocidestudies

750 toehoorders uit de hele wereld nemen op 9 april 
deel aan het symposium van UvA en NIOD ter ere van 

het 20-jarig bestaan van het onderwijs- en onderzoeks-
programma Holocaust- en Genocidestudies in Nederland. 

Wat ooit met drie studenten begon, groeide uit tot een 
uniek en internationaal programma dat studenten en 

onderzoekers aantrekt vanuit de hele wereld.

Vanuit De Balie opent Frank van Vree, directeur NIOD en 
hoogleraar UvA, het symposium dat ook na afloop nog 

ruim 600 keer wordt bekeken. Naast gastheer Uğur Ümit 
Üngör en keynote sprekers Carol Gluck, Amos Goldberg, 
Stathis Kalyvas, Siniša Malešević en Dirk Moses, spreken 

ook Nanci Adler, Jolle Demmers, Eva Kovacs, Omar 
McDoom, Kristin Platt, Ismee Tames, Thijs Bouwknegt  

en Laurien Vastenhout. 

Twintig jaar oorlog heeft geen enkel 
Afghaans probleem opgelost
THOMAS VON DER DUNK IN NRC  n

w
s



21 Universiteit van Amsterdam

Taalbarrière 
De taalbarrière tussen doven en slecht- 
horenden belemmert goede communica-
tie en leidt tot sociale ongelijkheid en 
uitsluiting. Floris Roelofsen (Semantiek 
en taalfilosofie ILLC/FNWI) bestudeert de 
vorm en interpretatie van vragen in  
gebarentalen, en gebruikt de verkregen 
inzichten om een automatisch vertaal- 
systeem en trainingen voor gebarentolken 
te ontwikkelen. Voor Ik hoor u niet | kunt 
u de vraag herhalen in gebarentaal alstu- 
blieft? ontvangt Roelofsen in april een 
NWO-Vici.

Toekenningen voor 
wetenschapscommunicatie
Twee onderzoeksgroepen van de Faculteit der Geesteswetenschappen ontvangen een 
subsidie van het KNAW-pilotfonds Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: 
Gewaardeerd. Het gaat om groepen onder leiding van historicus Danielle van den 
Heuvel met het project Vrouwen op de (historische) kaart en muziekwetenschapper 
Henkjan Honing met Iedereen is muzikaal.

Museumbeurzen 
voor drie 
FGw-hoogleraren
FGw-hoogleraren Erma Hermens (Rijks- 
museumleerstoel Atelierpraktijken en  
Technische Kunstgeschiedenis), Ellen Rutten 
(Slavische literatuur en cultuur) en Vladimir 
Stissi (Klassieke archeologie en kunstgeschie-
denis der Oudheid) ontvangen samen met 
hun collega-onderzoekers van museale 
instellingen een Museumbeurs van NWO.  
Ze ontvangen de subsidies voor onderzoek 
naar de werkwijze van schilder Pieter  
Lastman, kunstenaarsnetwerken in Centraal-
Azië en politieke boodschappen in schilde-
ringen op Grieks aardewerk.

Datagedreven 
onderzoek 
Het Data Science Centre (DSC) van de 
UvA honoreert drie aanvragen van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen:  
een data engineer in Cultural Data  
Collection and Linking, en data scientists 
in Ethical Data-Driven Research en in  
Cultural Analytics. 

Waarom Duitsland kan  
wat wij niet kunnen
 
HANCO JÜRGENS IN ADn
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MUZIEK waarnemen 
en waarderen 

 
In het project Het ontrafelen van onze capaciteit voor muziek onder-

zoeken wetenschappers van het Amsterdam Music Lab door middel 
van een reeks luisterexperimenten in de vorm van aantrekkelijke 
geheugenspelen welke cognitieve eigenschappen maken dat we 

muziek kunnen waarnemen en waarderen. 
Muzikaliteit is een aanleg waarover vrijwel alle mensen beschikken: 

een verzameling eigenschappen die het ons mogelijk maken van 
muziek te genieten. Naast veldwerk in Congo-Brazzaville en onder-

zoek in het Music Lab worden online games ontwikkeld om grote 
hoeveelheden data te verzamelen van muziekliefhebbers over de 

hele wereld om zo een beter beeld te krijgen van de menselijke 
capaciteit voor muziek. Henkjan Honing ontvangt voor dit onder-

zoek een subsidie vanuit de Open Competitie - SGW van NWO. 

experimenteert met modellen voor 
eigenaarschap van koloniaal erfgoed
Veel musea in Europa en daarbuiten worstelen met hun koloniale 
collecties. Wat moet er gebeuren met objecten die in het koloniale  
verleden zijn verkregen? En welke rol kan dit erfgoed spelen in het  
verbeteren van de onderlinge relaties? Chiara De Cesari gaat dit samen 
in een multidisciplinair en internationaal team van wetenschappers, 
beleidsmakers, kunstenaars en activisten onderzoeken in het Repair 
Lab, dat onderdeel is van Pressing Matter en wordt gefinancierd vanuit 
het programma Levend Verleden van de Nationale Wetenschapsagenda.

Bruggenbouwers: 
Russische neerlandistiek en 

Nederlandse russistiek 
in historisch perspectief

. 

In het kader van NWO Science Diplomacy worden in juni 
in Amsterdam en Sint-Petersburg twee congressen 
georganiseerd over de geïnstitutionaliseerde en niet-
geïnstitutionaliseerde neerlandistiek en russistiek.  
De nadruk ligt op de twintigste eeuw, toen zowel de 
Russische neerlandistiek als de Nederlandse russistiek/
slavistiek werden opgericht.

Мостостроители

R
ep

ai
r 
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b

 

Big Tech ziet podcasts als 
nieuwe manier om te cashen
 
MARK DEUZE BIJ RTL NIEUWSn
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Stefania Milan 
uitgelicht 
In 2021 wordt voor de tienduizendste keer een ERC-beurs toegekend. Om deze 
mijlpaal te vieren, worden vijftien internationale wetenschappers uitgelicht. Een 
van hen is Stefania Milan die in 2014 een ERC Starting Grant en in 2018 een ERC 
Proof of Concept ontving voor haar projecten DATACTIVE en Algorithms Exposed 
(ALEX) over data activisme: lokale initiatieven waarbij burgers zelf data verzame-
len, en hoe personalisatie-algoritmen op sociale-mediaplatformen werken. 

 
In de afgelopen decennia veranderde het beeld dat Nederlanders 
van Duitsland hebben in positieve zin en groeide de belangstelling 
voor ons buurland. Het DIA droeg hieraan bij door wetenschappe-
lijk onderzoek en het zoeken van verbinding. 
Het DIA verkent in dit lustrumjaar allerlei toekomstvragen over 
Duitsland. Tijdens het online festival Duitsland 2030 komen de 
Nederlands-Duitse betrekkingen, herinneringscultuur en weten-
schap in Duitsland aan bod. In de lustrum-podcast Duitsland 
voorbij de horizon zijn Nederlanders die in Duitsland bijzondere 
functies bekleden aan het woord.

25 jaar
Duitsland Instituut Amsterdam 

Tien jaar na de Arabische Lente is 
er van de hoop op democratie 
weinig over in Noord-Afrika  
NIEK PAS IN TROUWn
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Geboorteplaats van 
Popular Music Studies 
Veertig jaar geleden werd aan de UvA een conferentie 
gehouden over popmuziek: Popular Music Perspectives. 
Het was waarschijnlijk wereldwijd het eerste evenement 
volledig gewijd aan het wetenschappelijk bestuderen 
van populaire muziek. De conferentie leidde in 1981 tot 
de oprichting van de International Association for the 
Study of Popular Music (IASPM). Voor veel muziekweten-
schappers markeert de conferentie de geboorte van 
Popular Music Studies als academisch vakgebied. In juni 
is Oliver Seibt namens de UvA betrokken bij de organisa-
tie van een evenement om het 40-jarig jubileum te vieren. 

Hoe beleefden oude 
Egyptenaren tijd
Samen met historici en specialisten in oude talen onderzoekt Sofie 
Remijsen (Oude geschiedenis) hoe mensen in het oude Egypte 
(tussen 250 en 750 n.Chr.) tijd gebruikten en beleefden in hun 
dagelijks leven. De onderzoeksgroep wil begrijpen hoe men omging 
met diepgaande veranderingen in de maatschappij zoals kerstening 
of de Arabische verovering, en de hieruit voortkomende sociale 
spanningen.
Sofie Remijsen ontvangt voor haar project Tijdsgebruik en -beleving 
in laat-antiek Egypte van NWO een Vidi-subsidie.

Conservering Syrische muziek
Syrische traditionele muziek dreigt verloren te gaan. Door oorlog en onderdrukking zijn 
opnames in privécollecties verspreid over de hele wereld. In zijn project From archive to 
network: Syrian music in the Jaap Kunst audio collection and beyond ontwikkelt Maksim 
Abdul Latif een netwerkarchief dat toont hoe in Amsterdam gearchiveerde Syrische geluids-
opnames verbonden kunnen worden met muziek, muzikanten, muziekinstrumenten en 
archieven elders. Latif ontvangt financiering via de NWO-pilot ‘Hestia – Impuls voor  
Vluchtelingen in de wetenschap’.

Wie op sociale media kritiek op 
het coronabeleid uit, kan de baas 
tegenover zich vinden    
MARK DEUZE IN DE VOLKSKRANT  n
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geeft inzicht in laatmiddeleeuws Brabant
Hoe zag Brabant eruit in de late middeleeuwen? Hoeveel mensen woonden er? En hoe verscho-
ven de bestuurlijke grenzen er door de jaren heen? In september wordt de website HisGIS  
Hertogdom Brabant gelanceerd, met een schat aan historische informatie over het gebied.  
Op de website is een geografisch informatiesysteem (GIS) over een historische kaart gelegd, 
waardoor verschillende typen gegevens kunnen worden samengebracht. Mario Damen, die 
onderzoek doet naar laatmiddeleeuws Brabant, heeft de kaart samen met collega’s ontwikkeld. 

UNESCO-perskamer 
van Gerrit Rietveld in 3D 
Met haar felle kleuren en bijzondere patronen was de pers- 
kamer van het in 1958 geopende hoofdkwartier van UNESCO in 
Parijs een architectonisch juweel. Deze door Gerrit Rietveld ont-
worpen ruimte is bij een renovatie in 1982 compleet ontmanteld. 
In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voert 
onderzoeker Santje Pander een historisch kleuronderzoek uit 
naar het gebruikte linoleum. In het 4D Research Lab ontwikkelt 
zij een 3D-model van de ruimte, dat hierna verder ontwikkeld 
wordt tot een virtuele tour.

TWEE
Marilena  
Laskaridis 
Visiting Research 
FELLOWS 
In 2021-2022 ontvangt de faculteit 
twee nieuwe Laskaridis Visiting 
Research Fellows: dr. Alexander 
Kazamias (Coventry University, GB) 
en dr. Dimitris Soudias (London 
School of Economics). De fellow- 
ships worden gefinancierd door de 
Aikaterini Laskaridis Foundation, 
die zich inzet voor de bevordering 
van de Griekse letteren en cultuur.

Interactieve 
kaart 

Gebarentolken zijn schaars.  
Daarom leert een Amsterdams 
instituut een avatar gebarentaal 
FLORIS ROELOFSEN IN DE VOLKSKRANTn
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CT-scan 
onthult verborgen dubbele panelen

van schilderij uit Rubens’ atelier
Wetenschappers van de UvA, het Rijksmuseum en het Centrum 
Wiskunde en Informatica onderzoeken het paneelschilderij Cadmus 
slaat de vechtende krijgers gade uit de Rijksmuseum-collectie. Tot op 
heden was het lastig om de datering van het schilderij vast te stellen. 
De hoge resolutie CT-beelden, gemaakt in het FleX-ray laboratorium, 
onthullen dat de drager niet zoals gebruikelijk in de zeventiende 
eeuw van eikenhout is, maar bestaat uit twee op elkaar gelijmde 
panelen. De voorste (onzichtbare) plank is gemaakt van tropisch 
hout en het zichtbare paneel is afkomstig van een eikenboom 
gekapt na 1557. En aangezien tropische houtsoorten rond 1630 in 
Nederlandse werkplaatsen aanwezig waren is het mogelijk dat het 
hout voor deze schets in Rubens’ werkplaats is gebruikt.

Taal en perceptie van de wereld 
Woorden kunnen ervoor zorgen dat we dingen beter waarnemen, 
en zelfs dingen zien die er niet zijn (als een woord erop wijst). In een 
publicatie in het tijdschrift Scientific Reports publiceert Monique 
Flecken over haar onderzoek naar de klassieke vraag in de geestes-
wetenschappen, in hoeverre taal beïnvloedt hoe we de wereld om 
ons heen waarnemen en interpreteren. Zij onderzocht dit samen met 
collega’s met behulp van methoden uit de cognitiewetenschap. Taal, 
waarneming en interpretatie zijn sterk aan elkaar gekoppeld en taal 
is vaak een sturend mechanisme. In oktober ontvangt Flecken, samen 
met Conrado Bosman (FNWI), financiering van het UvA Data Science 
Centre voor het begeleiden van een (data-gedreven) promotieonder-
zoek over dit thema.

Waarom Dantes Goddelijke komedie ook 
na zeven eeuwen nog blijft bekoren
ELIO BALDI IN DE VOLKSKRANTn
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De boeken die wij nu hoogtepunten 
vinden, werden in de 19de eeuw 
nauwelijks gelezen   
MARITA MATHIJSEN IN DE VOLKSKRANTn
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Politie en Facebook houden oproepen  
tot geweld in de gaten
MARK DEUZE IN HET NEDERLANDS DAGBLADn
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OPEN Science 
WikipediaCitations: A FAIR dataset 
of Wikipedia’s citations to its sources 
van Giovanni Colavizza en 
3DWorkSpace - an open science/
interactive tool for 3D datasets van 
Jill Hilditch krijgen een financiële 
impuls uit het Open Science Fonds 
van NWO. Deze subsidie is bedoeld 
voor onderzoek dat gericht is op 
vernieuwende manieren van (open) 
publiceren en het delen van FAIR 
data en software, en projecten die 
bijdragen aan de cultuurverande-
ring die nodig is om open science 
te realiseren.

Fixers extra kwetsbaar door de pandemie
Ze zijn onmisbaar in de journalistiek, maar hun werk wordt vaak over het hoofd gezien: 
fixers en stringers, de lokale medewerkers die buitenlandse oorlogscorrespondenten bij-
staan in hun werk. Door reisbeperkingen tijdens de pandemie, en ook door slinkende bud-
getten in de media, wordt de rol van de lokale medewerkers steeds belangrijker. Grote 
mediabedrijven besteden risicovol werk uit aan kwetsbare lokale medewerkers, die vaak 
slecht worden betaald en op weinig bescherming kunnen rekenen. Dat concludeert Johana 
Kotisova in een paper dat ze tijdens de conferentie Future of Journalism presenteert.

Archeologen onderzoeken jaarringen 
van scheepswrak Batavia 
Scheepswrak Batavia onthult via zijn hout de geschiedenis van de scheepsbouwmaterialen 
die de Verenigde Oostindische Compagnie in staat stelden om het op te nemen tegen grote 
Europese rivalen. Het gebruik van door wind aangedreven houtzagerijen werd tegen het 
midden van de zeventiende eeuw gemeengoed in de republiek, waardoor de Nederlanders 
ongekende aantallen zeeschepen konden produceren voor langeafstandsreizen en inter- 
regionale handel in Azië. De VOC wist met succes het hoofd te bieden aan houttekorten 
door diversificatie van houtbronnen. De resultaten van het onderzoek van Marta Domínguez 
Delmás en haar collega Aoife Daly van de Universiteit van Kopenhagen, illustreren de ver-
scheidenheid aan houtbronnen die de scheepswerf van de VOC in 1620 in Amsterdam van 
hout voorzagen en tonen de zorgvuldige houtselectie en het vakmanschap van de 
scheepsbouwers.

Batavia shipwreck revealing new 
information about historic Dutch 
shipwright 
MARTA DOMÍNGUEZ DELMÁS IN ABC NEWSn
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Veel CORONAMAATREGELEN 
stammen uit de late middeleeuwen 
In de middeleeuwen waren steden lang niet zo smerig als vaak wordt gedacht, 
ontdekte historicus Janna Coomans. In haar onderzoek ontrafelt ze hoe laatmid-
deleeuwse steden in de Lage Landen hun volksgezondheid organiseerden – van 
het schoonhouden van de leefomgeving tot het bestrijden van epidemieën.  
Ze ziet opvallende overeenkomsten met de manier waarop in onze tijd wordt 
omgegaan met de coronacrisis. Toen er nog geen coronavaccins beschikbaar 
waren, was – net als in de Middeleeuwen – het beperken van interacties tussen 
mensen de sleutel tot het bestrijden van de pandemie. En ook nu zie je dat ver-
keerde keuzes worden gemaakt, niet zozeer uit onwetendheid maar uit poli-
tieke afwegingen. En net als de mensen in de Middeleeuwen hebben wij nu ook 
grote moeite om ons aan regels te houden die tegen onze gewoontes ingaan.

in de kunstwereld
Vrouwelijke kunstkopers, verzamelaars, kunsthistorici en conservatoren drukten in de afgelo-
pen twee eeuwen hun stempel op de vorming van de museale kunstcollecties in Nederland, 
maar veel van hun bijdragen en activiteiten zijn in de vergetelheid geraakt. Samen met col-
lega’s van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD), Rijksmuseum en Stedelijk 
Museum initieert Rachel Esner daarom het project De andere helft. Het aandeel van vrouwen 
in de Nederlandse kunstwereld, waarin de rol van vrouwelijke kunstbemiddelaars in de  
periode 1780-1980 centraal staat. 
Ook in de media is aandacht voor het project, zo zal het tijdschrift Harper’s Bazaar gedu-
rende het project elk kwartaal aandacht besteden aan vrouwen in de kunstwereld.V
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Inhuur externe woordvoerders 
tijdens Rutte III verdrievoudigd
MIRJAM PRENGER IN EEN VANDAAGn
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ORAL HISTORY: 
verhalen over kunst toegankelijk gemaakt
Musea hebben in hun archieven unieke opnamen van gesproken verhalen over 
kunstwerken, maar deze oral history is vaak slecht toegankelijk. In het project 
Oral History – Stories at the Museum around Artworks gaan onderzoekers van 
verschillende Nederlandse instituten deze toegankelijkheid verbeteren door 
opnamen direct aan te sluiten op een automatische tijd-gecodeerde spraak- 
transcriptieservice en door nieuwe tools te ontwikkelen om de oral history direct 
bij het bronmateriaal op te slaan voor verder onderzoek. Sanneke Stigter ont-
vangt voor haar project OH-SMArt een subsidie van het Platform Digitale Infra-
structuur voor Sociale en Geesteswetenschappen.

Hoe het kolonialisme 
het gedachtegoed van 
Hugo de Groot beïnvloedde
In 2021 is 400 jaar geleden dat Hugo de Groot in een boekenkist 
uit Slot Loevestein ontsnapte. De rechtsgeleerde wordt binnen 
Europa gezien als de vader van het internationale recht, beden-
ker van de ‘vrije zee’ en voorvechter van de vrijheid van het indi-
vidu. In een recente publicatie in Postcolonial Studies laat Mikki 
Stelder zien hoe diepgeworteld De Groots ideeën over vrijheid 
en het individu waren in de Nederlandse koloniale expansie, 
inheemse onteigening en slavernij.

ex
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Luisterexperimenten
Door experimenten met een spelelement 
kunnen honderdduizenden betrouwbare 

reacties van respondenten worden 
verzameld. Binnen het project MUSCLE 

wordt software voor muziekgerelateerde 
luisterexperimenten ontwikkeld. Via een 

open-source toolkit zal deze software 
beschikbaar zijn voor zowel Nederlandse als 

internationale universiteiten.
Henkjan Honing ontvangt financiering 

hiervoor van het Platform Digitale 
Infrastructuur Social Sciences and 

Humanities.

Voor alle rangen en standen: 
Nederlands eerste schouwburg 
verrees aan de Keizersgracht    
FRANS BLOM IN HET PAROOLn
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subsidies

Medewerkers van de faculteit verwerven in 

2021 meerdere subsidies bij NWO en de EU. 

Onderstaande lijst is een selectie hiervan.

Europese 
subsidies 
 
ERASMUS +
• Mark Deuze (ASCA) Crossborder 

Journalism Campus
 

NWO 
subsidies 
 
PROMOTIES IN DE 
GEESTESWETENSCHAPPEN
• Yolande Janssen, Huub 

Dijstelbloem (Jasmijn Leeuwen- 
kamp) (ASCA) Mensenrechten en 
het Antropoceen; De Implicaties 
van de kritiek op het antropo-
centrisme voor het idee van  
universele mensenrechten

• Judith Rispens (Heleen de Vries) 
(ACLC) Getalskennis bij kinderen 
met een taalontwikkelings- 
stoornis (TOS) 

• Kristine Johanson, Carrol 
Clarkson (Anna-Rose Shack) 
(ASH) Uitingen van kwetsbaar-
heid in vroegmoderne 
vrouwenpoëzie

 
OPEN COMPETITIE
• Henkjan Honing (ILLC) 

Het ontrafelen van onze 
capaciteit voor muziek

 
VIDI
• Sofie Remijsen (ASH) 

Tijdsgebruik en -beleving in  
laat-antiek Egypte.

 

NWO OPEN SCIENCE FUND
• Jill Hilditch (AHM) 3DWorkSpace 

– an open science/interactive tool 
for 3D datasets

• Giovanni Colavizza (ILLC) 
WikipediaCitations: A FAIR data-
set of Wikipedia’s citations to its 
sources

 
KIEM
• Giovanni Colavizza Project From 

Books to Knowledge Graphs
 
NWO MUSEUMBEURZEN
• Erma Hermens (AHM) Lastman 

doorgelicht. Onderzoek naar 
ondertekening en werkwijze bij 
Pieter Lastman, leermeester van 
Rembrandt (met Margreet  
Wolters, RKD)

• Ellen Rutten (ASCA) Kunstenaars-
netwerken in Sovjet en post- 
Sovjet Centraal-Azië (met Robert 
Schweiger, Stedelijk Museum)

• Vladimir Stissi (AHM) Sprekende 
Schilderingen. Een inclusieve blik 
op de oudheid (met Laurien de 
Gelder, Allard Pierson)

• Giovanna Fossati (ASCA) 
Celluloid ceiling in de Neder-
landse filmwereld. De vrouwen 
van feministisch filmkollektiek 
Cinemien: een oral history pilot-
study (met Gerdien Smit EYE)

 
HESTIA
• Maksim Latif, Hannah Bosma 

(ASCA) From archive to network: 
Syrian music in the Jaap Kunst 
audio collection and beyond.

 

Overige 
subsidies 
 
DATA SCIENCE CENTRE  
INTERDISCIPLINARY PHD 
PROGRAMME
• Monique Flecken (ACLC) 

Perceiving through the language 
lens: an interdisciplinary data- 
driven approach to language-
perception interaction (met  
Dr Conrado Bosman, FNWI) 

 
NICAS SMALL PROJECT GRANT 
• Sanneke Stigter (AHM) Artwork 

Biographies and Institutional 
Memory – Art_Bios_In_Me  
(met: Kröller-Müller Museum; 
Cultural Heritage Agency of the 
Netherlands (RCE); University  
of Twente; Data Archiving and 
Networked Services (DANS);  
Tilburg University; Foundation 
for the Conservation of Contem-
porary Art (SBMK); Foundation 
Open Speech Technology).

 
CLARIAH TEACHING FELLOWSHIP
• Asli Ozgen-Tuncer (ASCA) 

Decolonising in the Media Suite: 
A cross-media analysis of race-
related topics in Dutch media

• Beyza Sümer (ACLC) Web-based 
training for ELAN (ELANport)

 
SSH PLATFORM DIGITALE 
INFRASTRUCTUUR
• Henkjan Honing (ILLC) A flexible 

and sustainable infrastructure for 
MUSic-related Citizen Science  
Listening Experiments [MUSCLE] 
(The main creative partner: 
weareanagram.co.uk/ )

• Sanneke Stigter (AHM) Oral 
History – Stories at the Museum 
around Artworks’ (OH-SMArt)

 

GEMEENTE AMSTERDAM
• Folkert Kuiken en Sible Andringa 

(ACLC) Monitoring Kansen- 
aanpak PO 2020-2021

 
MONDRIAAN FONDS
• Melvin Wevers (ASH) 

Fotografisch geheugen
 
PILOTFONDS WETENSCHAPS-
COMMUNICATIE DOOR WETEN-
SCHAPPERS: GEWAARDEERD!
• Danielle van den Heuvel (ASH) 

Vrouwen op de (historische) 
kaart

• Henkjan Honing (ILLC) Mensen 
zijn muzikaler dan ze denken

 
LIRA FONDS  
WETENSCHAPPELIJKE BOEKEN
• Bram Vannieuwenhuyze (AHM) 

Oude kaarten lezen
 
KENNISCENTRUM ONGELIJKHEID
• Julienne Weegels (ARTES) 

Het Ongelijkheidsbeginsel
 
UK RESEARCH AND INNOVATION 
(UKRI) – AHRC
• Marc Tuters (ASCA) Everything  
 is connected
• Colin Sterlin (AHM) Ghosts of 

Solid Air
 
LEVERHULME TRUST
• Fraser Raeburn (ASH) 

Comparative histories of foreign 
fighter mobilisations

 



   
   

  O
m

ze
t 

co
nt

ra
ct

on
de

rz
oe

k 
in

 k
€

2e geldstroom NWO

3e geldstroom EU

3e geldstroom niet-EU

 2019 2020       2021

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

0 1 2 3 4 5

Studenten per programmatype 
Diplomaprogramma 
Uitwisselingsprogramma 
Schakelprogramma
Bijvakprogramma 
Programma met certificaat

Ingeschreven studenten

College of Humanities
Graduate School for Humanities
Ingeschreven studenten  vrouw man Totaal
  GSH 1858 1009 2867
  COH 3931 2220 6151
  Totaal 5789 3229 9018

instroom 1e jaars BA/MA

 

21/2221/22

20/2120/21

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

studenten

studenten

onderwijs
2021

onderzoek

medewerkers fte
Medewerkers FGw 2021
Totaal FTE 749
WP 539
OBP 176
OBP-ers met WP functie 14
Student-assistenten 20

Totaal aantal 1006
WP 684
OBP 203
OBP-ers met WP functie 30
Student-assistenten 89

Verdeling medewerkers vrouw/man

  2020
2e geldstroom NWO 4.630.387
3e geldstroom EU 4.140.240
3e geldstroom niet EU 616.797
totaal                             

negatief getal ONDER de X-as

Verdeling per functie
M/V

Promoties Publicaties

Ho
og

le
ra

ar

Un
iv

er
sit

ai
r h

oo
fd

do
ce

nt

Un
iv

er
sit

ai
r d

oc
en

t

O
nd

er
zo

ek
er

Do
ce

nt

Pr
om

ov
en

du
s

O
nt

w
er

pe
rs

 in
 o

pl
ei

di
ng

0

40

80

120

160

totaal OBPWPtotaal

Verdeling medewerkers 2020 vrouw man
 Totaal FTE 727 412 315
 WP 535 277 258
 OBP 162 118 44
OBP-ers met WP functie 15 6 9
Student-assistenten 15 11 4 -

0
100
200
300
400
500
600
700
800

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 1 2 3 4 5

 2019
5.913.173
4.528.113
919.747
11.361.033

 2021
5.077.906
3.950.591
696.310
9.724.808

0 1 2 3 4 5

Studenten per programmatype 
Diplomaprogramma 
Uitwisselingsprogramma 
Schakelprogramma
Bijvakprogramma 
Programma met certificaat

Ingeschreven studenten

College of Humanities
Graduate School for Humanities
Ingeschreven studenten  vrouw man Totaal
  GSH 1858 1009 2867
  COH 3931 2220 6151
  Totaal 5789 3229 9018

instroom 1e jaars BA/MA

 

21/2221/22

20/2120/21

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

studenten

studenten

onderwijs
2021

onderzoek

medewerkers fte
Medewerkers FGw 2021
Totaal FTE 749
WP 539
OBP 176
OBP-ers met WP functie 14
Student-assistenten 20

Totaal aantal 1006
WP 684
OBP 203
OBP-ers met WP functie 30
Student-assistenten 89

Verdeling medewerkers vrouw/man

  2020
2e geldstroom NWO 4.630.387
3e geldstroom EU 4.140.240
3e geldstroom niet EU 616.797
totaal                             

negatief getal ONDER de X-as

Verdeling per functie
M/V

Promoties Publicaties

Ho
og

le
ra

ar

Un
iv

er
sit

ai
r h

oo
fd

do
ce

nt

Un
iv

er
sit

ai
r d

oc
en

t

O
nd

er
zo

ek
er

Do
ce

nt

Pr
om

ov
en

du
s

O
nt

w
er

pe
rs

 in
 o

pl
ei

di
ng

0

40

80

120

160

totaal OBPWPtotaal

Verdeling medewerkers 2020 vrouw man
 Totaal FTE 727 412 315
 WP 535 277 258
 OBP 162 118 44
OBP-ers met WP functie 15 6 9
Student-assistenten 15 11 4 -

0
100
200
300
400
500
600
700
800

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 1 2 3 4 5

 2019
5.913.173
4.528.113
919.747
11.361.033

 2021
5.077.906
3.950.591
696.310
9.724.808

0 1 2 3 4 5

Studenten per programmatype 
Diplomaprogramma 
Uitwisselingsprogramma 
Schakelprogramma
Bijvakprogramma 
Programma met certificaat

Ingeschreven studenten

College of Humanities
Graduate School for Humanities
Ingeschreven studenten  vrouw man Totaal
  GSH 1858 1009 2867
  COH 3931 2220 6151
  Totaal 5789 3229 9018

instroom 1e jaars BA/MA

 

21/2221/22

20/2120/21

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

studenten

studenten

onderwijs
2021

onderzoek

medewerkers fte
Medewerkers FGw 2021
Totaal FTE 749
WP 539
OBP 176
OBP-ers met WP functie 14
Student-assistenten 20

Totaal aantal 1006
WP 684
OBP 203
OBP-ers met WP functie 30
Student-assistenten 89

Verdeling medewerkers vrouw/man

  2020
2e geldstroom NWO 4.630.387
3e geldstroom EU 4.140.240
3e geldstroom niet EU 616.797
totaal                             

negatief getal ONDER de X-as

Verdeling per functie
M/V

Promoties Publicaties

Ho
og

le
ra

ar

Un
iv

er
sit

ai
r h

oo
fd

do
ce

nt

Un
iv

er
sit

ai
r d

oc
en

t

O
nd

er
zo

ek
er

Do
ce

nt

Pr
om

ov
en

du
s

O
nt

w
er

pe
rs

 in
 o

pl
ei

di
ng

0

40

80

120

160

totaal OBPWPtotaal

Verdeling medewerkers 2020 vrouw man
 Totaal FTE 727 412 315
 WP 535 277 258
 OBP 162 118 44
OBP-ers met WP functie 15 6 9
Student-assistenten 15 11 4 -

0
100
200
300
400
500
600
700
800

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 1 2 3 4 5

 2019
5.913.173
4.528.113
919.747
11.361.033

 2021
5.077.906
3.950.591
696.310
9.724.808

ONTWIKKELING 
TWEEDE EN DERDE 
GELDSTROOM

ACLC
AMSTERDAM CENTER FOR  
LANGUAGE AND COMMUNICATION
Klaas Seinhorst The complexity and 
learnability of phonological patterns: 
simulations, experiments, typology
Ulrika Klomp A descriptive grammar  
of Sign Language of the Netherlands
Jelke Bloem Processing verb clusters
Hongmei Fang Sentence-Final Particles 
in Mandarin
Kiki Renardel de Lavalette Resistance  
to metaphor in parliamentary debates
Camiel Hamans Borderline cases in  
morphology | A study in language 
change
Itsik Pariente Theoretical issues in 
Modern Hebrew phonology
Thom Westveer Gender mismatches in 
partitive constructions in French and 
German | How society shapes language
Anne Merkuur Changes in Modern  
Frisian verbal inflection
Manon van der Laaken Doctor-Patient 
Communication in Head-and-Neck  
Cancer Follow-up Consultations | The 
role of the Distress Thermometer and 
Problem List

AHM
AMSTERDAM SCHOOL FOR 
HERITAGE, MEMORY AND MATERIAL 
CULTURE
Hermine Pool Soli Deo Gloria. Het 
Bijbels Museum van ds. Leendert 
Schouten (1828-1905) als getuigenis van 
de profetische en historische waarheid 
van de Bijbel. Een dubbelbiografie
Agnieszka Wielocha Collecting Archives 
of Objects and Stories: On the lives and 
futures of contemporary art at the 
museum
Nour Munawar Lifecycles of cultural 
heritage in conflict. Destruction, 
Reconstruction and Representation  
in Syria and Iraq
Lidwien Speleers De schildersmaterialen 
en schildertechnieken van de twaalf 
schilders in de Oranjezaal (1648-1652), 
Paleis Huis ten Bosch
Samantha Ximeri Cultural Biographics 
of Cretan Storage Jars (pithoi): from 
Antiquity to Postmodernity

ARTES
AMSTERDAM SCHOOL FOR  
REGIONAL, TRANSNATIONAL  
AND EUROPEAN STUDIES
Naira Sahakyan Muslim Reformism in 
Daghestan. Islamic Politics and Muslim 
Education After the Russian Revolution
Dorothée te Riele El mosaico multicolor 
de la literatura popular espaňola. Una 
investigación imagológica de El Cuento 
Semanal 1907-1912
Christian Ramírez Hincapié  
Sin historia no hay cámara | Confianza  
y comunicación ciudadana en el 
piedemonte amazónico colombiano
Bibiana Duarte Abadia Imaginarios 
hidrosociales, utopías contestadas y 
luchas territoriales en Colombia y España
Dmitry Asinovskii The Soviet Union  
and the Iranian revolution. Knowledge, 
Ideology, and the End of Modernization 
Paradigms
Lucia Admiraal Entangled Loyalties in 
the Middle East. Discussions on Fascism, 
Nazism and Antisemitism in the Arabic 
Jewish Press 1933-1948
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Refereed articles in tijdschrift 317

Non-refereed articles in tijdschrift 33

Boeken (scientific en professional) 45

Boekdelen (scientific en professional) 284

Artikel in vaktijdschrift 59

Rapporten, boeken/boekdelen 

(populair), bijdrage dag/weekblad 

of tijdschrift

79

Boekbespreking 82

Boek- en tijdschriftredactie 57

Radio- of televisieoptreden 108

PUBLICATIES

ASCA
AMSTERDAM SCHOOL FOR  
CULTURAL ANALYSIS
David Gauthier To Execute, Rewrite,  
and Debug: On the Construction and 
Deconstruction of Computation
Rebecca Erickson Middlebrow Musical 
Misogyny
Arjen Nauta Governing Through Reality 
Television in Contemporary China:  
The Case of Hunan Satellite Television
Selc‚uk Balamir Unsustaining the 
Commodity-Machine. Commoning 
practices in postcapitalist design
Erdem Çolak Creating A New Europe 
Through Contemporary Art. Manifesta 
and Its Relation to Art, Society and 
Politics
Alex Thinius Genders as Genres. 
Understanding Dynamic Categories
Wouter Capitain Postcolonial 
Polyphony. Edward Said’s Work on 
Music
Nur Özgenalp The Neo-Televisual-
Image. Minoritan Politics of Millennial 
Television Series
Jakko Kemper Technological Aesthetics 
of Imperfection in Times of 
Frictionlessness
Lonnie van Brummelen Drifting Studio 
Practice
Anna Blijdenstein Liberalism’s 
Dangerous Religions. Enlightenment 
Legacies in Political Theory
Jan Overwijk Rationalization. Paradoxes 
of Closure and Openness
Tom Kayzel Prediction and Predicament: 
Historicity, the State and Socio-Economic 
Planning in the Netherlands, 1917-1999
Vincent de Luca Nomadic Filmmaking. 
Political Cinema in the 21st Century
Esther Hammelburg Being There Live. 
How Liveness is Realized Through Media 
Use at Contemporary Cultural Events
Becky Kazansky What harms may come? 
Exploring the anticipatory dimensions 
of surveillance resistance in an age of 
datafication
Roya Khoshnevis Crude Oil and Its False 
Promises of Modernization: Petroleum 
Encounters in Modern Iranian Fiction

ASH
AMSTERDAM SCHOOL OF  
HISTORICAL STUDIES
Marianne Groep-Foncke Water’s worth. 
Urban society and subsidiarity in 
seventeenth-century Holland
Aad Schravesande Hilbrandt Boschma 
(1869-1954), Nederlands-hervormd
Indra Kneepkens Masterful Mixtures. 
Practical aspects of fifteenth- and early 
sixteenth-century oil paint formulation
Dani Evers Halacha in 'the age of 
authenticity'. Een studie van koelot 
(verlichtende uitspraken) in de moderne 
Joods-religieuze rechtspraak
René Lugtigheid Van aardse stof tot 
hemels lof. De transitie van de 
achttiende-eeuwse Noord-Nederlandse 
damesjapon van modeartikel tot 
kerkelijk gewaad in de katholieke 
eredienst
Nathan van Kleij Beyond the Façade: 
Town Halls, Publicity, and Urban Society 
in the Fifteenth-Century Low Countries
Dirk Roodzant De Armeense gruwelen
Sandra den Dulk Verlangen naar groene 
wandelingen. De wording van het 
stadspark 1600-1940
Pieter van den Broek Embedded 
Narratives in Silius Italicus’ Punica.  
A Narrotological, Intertextual, and 
Intratextual Approach
Marc Kropman Shifting Lenses | 
Multiperspectivity and narratives of  
the Dutch past in secondary history 
education
Sanne Frequin Propaganda in steen.  
Een reconstructief onderzoek naar de 
commemoratieve en politiek-dynastieke 
boodschap van de grafmonumenten 
van het Grafelijk Henegouwse Huis 
(1280-1356)
Eddy de Beaumont De aanschaf van 
infanteriegeweren, 1750-1850. Een 
studie over defensieaanschafprocessen

ILLC
INSTITUTE FOR LOGIC, LANGUAGE  
AND COMPUTATION
Elbert Booij The Things Before Us:  
On What it Is to Be an Object
Seyyed Hadi Hashemi Modeling Users 
Interacting with Smart Devices
Cian Guilfoyle Chartier A Pragmatic 
Defense of Logical Pluralism
Anthi Solaki Logical Models for 
Bounded Reasoners
Levin Hornischer Dynamical Systems  
via Domains | Toward a Unified 
Foundation of Symbolic and Non-
symbolic Computation
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Middeleeuwse schilders 
meesters in het mengen 
van verf 
De olieverf die schilders in de vijf-
tiende en vroege zestiende eeuw 
gebruikten was veel complexer van 
samenstelling dan vaak wordt 
gedacht. Het omgaan met al die 
verschillende ingrediënten was een 
belangrijk onderdeel van het crea-
tieve proces van oude meesters als 
Jan van Eyck, concludeert kunsthis-
toricus Indra Kneepkens in januari 
in haar proefschrift.

Nederlandse Gebarentaal 
In haar proefschrift beschrijft Ulrika 
Klomp systematisch de verschil-
lende aspecten van Nederlandse 
Gebarentaal (NGT), van hand- 
vormen en gezichtsuitdrukkingen 
tot woordvorming en zinsbouw. 
Niet eerder was er een uitgebreid 
overzicht van de grammatica van 
NGT, een taal die niet, zoals vaak 
verondersteld, gebaseerd is op 
gesproken Nederlands, maar een 
volwaardige taal is met een eigen 
grammatica. 
 

Priesters droegen kleding 
gemaakt van tweede-
hands damesjaponnen
In het Nederland van de achttiende 
eeuw werden misgewaden vaak 
gemaakt van gedragen zijden 
japonnen. Welgestelde dames 
schonken hun mooiste japon aan 
de kerk om na de dood via hun 
kleding te blijven herinnerd. Dat 
concludeert René Lugtigheid in 
haar proefschrift 'Van Aardse Stof 
tot Hemels Lof'. 

Veel Nederlanders waren 
op de hoogte van de 
Armeense genocide 
Van politici tot toeristen, schrijvers 
en missionarissen, veel Nederlan-
ders berichtten ten tijde van de 
Armeense genocide over de 
gewelddadigheden. Dat conclu-
deert historicus Dirk Roodzant in 
zijn proefschrift De Armeense  
Gruwelen. Nederland en de vervol-
gingen van de Armeniërs in het 
Ottomaanse Rijk 1889-1923, 
waarop hij op 23 april promoveert.

Hoe metaforen 
discussie uitlokken 
Kiki Renardel de Lavalette onder-
zoekt hoe politici in Britse parle-
mentaire debatten metaforen 
strategisch inzetten in hun argu-
mentatie en hoe politieke oppo-
nenten deze metaforen vervolgens 
bekritiseren om het debat in het 
eigen voordeel te buigen. Zij  
verdedigt in juni haar proefschrift  
Resistance to metaphor in  
parliamentary debates.

Stadsparken zorgden 
eeuwen geleden al voor 
verkoeling en vermaak 
Vaak wordt aangenomen dat het 
stadspark een negentiende-eeuwse 
uitvinding is, maar onderzoek van 
erfgoedspecialiste Sandra den Dulk 
toont aan dat de ontwikkeling van 
parken al veel eerder begon. Al in 
de zestiende eeuw plantten stads-
besturen openbaar groen aan om 
de leefomgeving te veraangena-
men. Den Dulk promoveert in juni 
op de ontwikkeling van Neder-
landse stadsparken in de periode 
van 1600 tot 1940.

Hoe ontstaan woorden  
als ‘aso’ en ‘covidioot’?
Wat hebben lullo’s, deskundologen 
en covidioten gemeenschappelijk? 
Ze zijn het resultaat van herken-
ning van gelijke woorddelen door 
gewone taalgebruikers. Dat 
beschrijft Camiel Hamans in zijn 
onderzoek naar afkortingen die 
lange tijd buiten de theorie van 
de woordvorming zijn gehouden 
omdat ze zo raar en uitzonderlijk 
leken. In juni promoveert hij op 
Borderline Cases in Morphology.

21ste-eeuwse televisie- 
series bieden ruimte 
aan kritische politieke  
geluiden 
In de tv-series van de afgelopen 
twintig jaar is steeds meer ruimte 
voor een nieuw geluid, bijvoor-
beeld ten aanzien van minderheden 
en migratie. Deze verandering 
beïnvloedt de politieke overtuigin-
gen van kijkers en is tegelijkertijd 
een reactie op wereldwijde protest-
bewegingen. Dit concludeert tele- 
visiewetenschapper Nur Özgenalp in 
haar proefschrift The Neo-Televisual- 
Image. Minoritan Politics of Millen-
nial Television Series, waarop ze op 
16 september promoveert.

Weinig aandacht voor 
verschillende 
perspectieven
In het geschiedenisonderwijs wordt 
het verleden vaak vanuit slechts 
een klein aantal invalshoeken beke-
ken. Wie de geschiedenis vertelt, 
beïnvloedt de interpretatie ervan. 
Om geschiedenis in een pluriforme 
samenleving aansprekend te 
maken, is het belangrijk het verle-
den vanuit verschillende hoeken te 
laten zien: man/vrouw, jong/oud, 
politiek, cultuur en religie, mondi-
aal/nationaal/regionaal en vanuit 
verschillende sociale lagen. Dit 
maakt het voor leerlingen makkelij-
ker zich met de geschiedenis te 
identificeren, concludeert historicus 
Marc Kropman in zijn proefschrift.

promoties uitgelicht
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Wat Friese werkwoorden 
ons leren over taal 
Onderzoek naar taalverandering 
kan ons veel leren over de funda-
mentele vraag hoe mensen taal 
leren en verwerken. Volgens Anne 
Merkuur is het Fries een mooie case 
study: alle sprekers zijn tweetalig, 
het Fries kent veel dialectvariatie 
en een complex werkwoordsys-
teem, en voor de meeste sprekers 
is het Fries bovendien vooral een 
gesproken taal. Daardoor verandert 
het Fries sneller dan andere talen 
en geeft het inzicht in hoe taal 
werkt. In oktober promoveert 
Merkuur op Changes in Modern  
Frisian verbal inflection.

Hoe werkt collectief 
auteurschap in de 
kunsten?
Veel kunstwerken worden niet 
alleen door de kunstenaar zelf 
gevormd, maar komen tot stand in 
wisselwerking met allerlei actoren. 
Hoe werkt dit soort collectief 
auteurschap in een samenleving  
die sterk op individuen is gericht? 
Voor haar promotieonderzoek  
Drifting Studio Practice maakte 
Lonnie van Brummelen participa-
tieve documentaires met Urker  
vissers en Marrons in Suriname.  
Van Brummelen verdedigt haar 
proefschrift op 27 oktober.

Zonder (social) media 
geen live-beleving 
Een selfie bij aankomst, je locatie 
taggen of filmen dat je ergens aan-
komt: sociale media zijn niet meer 
weg te denken van live evenemen-
ten. We ervaren zelfs sterker dat 
we ergens bij zijn dankzij sociale 
media, zélfs als we onze telefoon 
bewust wegleggen. We zijn ook 
intenser bezig met herinneringen 
vastleggen. Esther Hammelburg 
beschrijft dit in haar proefschrift, 
waarop zij op 3 december 
promoveert.

Burgers strijden samen 
tegen ‘datafication’ 
De bonuskaart in de supermarkt, 
sociale media, bewakingscamera’s 
op straat: ons dagelijkse doen en 
laten wordt voortdurend in de 
gaten gehouden door bedrijven en 
overheden. Het grootschalige ver-
zamelen van data over menselijk 
gedrag staat vaak haaks op onze 
belangen en zorgt voor grote onze-
kerheid. Wereldwijd organiseren 
burgers zich om te anticiperen op 
dit soort praktijken en zich ertegen 
te verzetten. Dat beschrijft Becky 
Kazansky in haar proefschrift, 
waarop ze op 8 december promo-
veert. 

Graftomben als  
propaganda in de 
middeleeuwen
De manier waarop mensen in de 
middeleeuwen hun graftombe 
vormgaven is te vergelijken met 
hoe mensen tegenwoordig hun 
profiel op sociale media gebruiken. 
De plaats, het grafmonument zelf, 
wie er nog meer op deze plek 
begraven ligt: dit zorgt er allemaal 
voor dat er een bepaalde bood-
schap wordt uitgedragen. Via de 
tombe kun je macht en traditie 
laten zien: een lange bloedlijn van 
de meest invloedrijke familieleden. 
In haar proefschrift dat zij begin 
december verdedigt, noemt Sanne 
Frequin het communiceren via  
de eigen graftombe een krachtig 
middel voor propaganda.

Vervlochten loyaliteiten: 
de gelaagdheid van de 
joodse identiteit
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hoefden joden in het Midden-Oos-
ten niet te kiezen tussen verschil-
lende loyaliteiten: aan hun land, 
geloof of overtuiging. Deze konden 
naast elkaar of zelfs ‘vervlochten’ 
bestaan. Lucia Admiraal deed 
onderzoek naar het Arabische 
publieke debat in Egypte, Libanon 
en Syrië in de periode van 1933 tot 
1948. Hiervoor nam zij de uitingen 
van joodse intellectuelen en journa-
listen in twee Arabischtalige kran-
ten onder de loep. Admiraal hoopt 
met haar proefschrift, dat zij in 
december verdedigt, een bijdrage 
te kunnen leveren aan het debat 
over de loyaliteit van minderheden 
en mensen met een migratie- 
achtergrond.

Finishing Fellowships 
Ieder jaar kent de faculteit een  
aantal Finishing Fellowships toe, 
bedoeld voor promovendi die er 
zonder structurele financiering in 
slagen het grootste deel van hun 
dissertatie te schrijven. In 2021  
ontvangen Ahmed Nuri, Avraham 
Roos, Gonca Türgen, Henning 
Radke, Chaim Burman, Josh Weeks 
en Pablo Lamberti een toekenning.
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Kijken naar dierenfilmpjes geeft hoop en 
steun tijdens de avondklok
MAARTEN REESINK IN DE VOLKSKRANTn
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Podcast: De wereld van 
complotdenkers
 
BORIS NOORDENBOS IN HET REDELIJKE MIDDENn
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Beleidsmedewerker 
sociale veiligheid 
Per februari start Marie-Therese Seignette 
als senior beleidsmedewerker sociale veilig-
heid bij de faculteit. Deze nieuwe functie is 
ingesteld om versneld te werken aan een 
veilige omgeving van werk en studie binnen 
de FGw. Zij heeft onder andere de opdracht 
om interne protocollen, instructies en hand-
reikingen op te stellen waarin rollen en ver-
antwoordelijkheden met betrekking tot 
meldingen van sociale onveiligheid worden 
beschreven. Ook worden mogelijk kwetsbare 
settings binnen de faculteit in kaart 
gebracht en wordt onderzocht wat de hui-
dige stand van zaken is op plekken waar 
eerder meldingen zijn gedaan. 

Facultaire agenda  
sociale veiligheid
 
De faculteit neemt in 2021 een aantal initiatieven om 
de sociale veiligheid verder te versterken. 

Er komt een extern loket waar eerdere meldingen over 
sociale veiligheid nog eens tegen het licht worden 
gehouden om te zien of in eerste instantie adequaat is 
opgetreden. Medewerkers en studenten die een situatie 
van sociale onveiligheid hebben meegemaakt die voor 
hun gevoel niet goed is afgesloten, kunnen zich daar 
melden.

Onderwijs- en opleidingsdirecteuren brengen een advies 
uit met betrekking tot sociale veiligheid binnen het 
onderwijs. Noodzakelijk zijn duidelijke aanspreekpunten 
en procedures over wie signalen onderzoekt en beoor-
deelt en hoe de nazorg richting studenten en medewer-
kers plaatsvindt. Aan het begin van elk academisch jaar 
worden gedragsregels en -normen, het geven en ontvan-
gen van feedback en het bespreekbaar maken van 
potentieel gevoelige situaties in het onderwijs 
behandeld.

De facultaire Onderzoeksraad constateert dat weten-
schappelijke integriteit onlosmakelijk verbonden is met 
sociale veiligheid, sociale cohesie binnen de wetenschap 
en een open onderzoekscultuur. Volgens de raad kan 
een beter besef hiervan de risico’s van afhankelijkheids-
relaties verkleinen, bijvoorbeeld tussen gearriveerde 
wetenschappers en medewerkers die van hen afhanke-
lijk zijn.

Strategische 
koers
 
In september wordt het Facultair 
strategisch plan (FSP) vastge-
steld. Het beschrijft de strategi-
sche koers van de faculteit voor 
de periode 2021-2026 in aanslui-
ting op het Instellingsplan van 
de UvA. Medewerkers konden 
in meerdere rondetafelbijeen-
komsten meepraten over de 
invulling van de strategie. In  
een jaarlijks op te stellen actie-
plan wordt aangegeven hoe de 
ambities uit het FSP concreet 
vorm zullen krijgen. 
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Strategisch masterplan 
Universiteitskwartier
 
Op 1 maart wordt het Strategisch Masterplan (SMP)  
voor het Universiteitskwartier gepresenteerd. Het SMP 
is samen met de Gemeente Amsterdam opgesteld en 
beschrijft op hoofdlijnen de plannen voor het Universi-
teitskwartier waar al het onderwijs en onderzoek van de 
faculteit gevestigd zal worden. De verdere uitwerking 
van deelprojecten uit dit plan, onder andere de ontwer-
pen voor de Oudemanhuispoort en het voormalige  
Atriumgebouw, worden ondertussen uitgewerkt. 

Al tijdens de presentatie van het SMP is duidelijk dat 
vanwege financiële beperkingen de kans bestaat dat 
niet alle ambities uit het masterplan volledig waarge-
maakt kunnen worden. In juni stemt de Amsterdamse 
raad in met het masterplan en worden ook de eerste 
maatregelen aangekondigd om de huisvestingsplannen 
betaalbaar te houden. Zo zal het gebouw op Binnen-
gasthuisstraat 9 tijdelijk in gebruik worden genomen 
door het faculteitsbureau en Dagelijks bestuur en zal 
er geen nieuwe aula worden gebouwd in de Oudeman- 
huispoort. 

Marieke de Goede  
nieuwe decaan  
 
In oktober maakt het College van Bestuur bekend dat 
Marieke de Goede, hoogleraar Politicologie, in het bij-
zonder externe betrekkingen van Europa, per 1 maart 
2022 is benoemd tot decaan van de Faculteit der Gees-
teswetenschappen. De Goede volgt Fred Weerman op, 
die het decanaat sinds 2016 vervult en een aantal maan-
den langer aanblijft tot het aantreden van De Goede.

Anne van de Graaf 
benoemd tot directeur 
bedrijfsvoering  
 
Anne van de Graaf wordt per 1 april 2021 benoemd tot 
directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Geestes- 
wetenschappen. Hiervoor is zij vijf jaar als directeur 
bedrijfsvoering van de Faculteit Bedrijfskunde aan de 
Erasmus Universiteit werkzaam geweest. ‘Met Anne van 
de Graaf krijgen we een ervaren directeur, die de gees-
teswetenschappen goed kent vanuit haar achtergrond, 
en die echt wat kan toevoegen aan onze faculteit. Ik ver-
heug me zeer op haar komst’, aldus scheidend decaan 
Fred Weerman. 

Gevelscherm in  
24 UvA-talen
 
Rondom de nieuwbouw van de 
Universiteitsbibliotheek komt 
een bronskleurig gevelscherm. 
Een werkgroep koos als thema 
voor het scherm een zin die  
verbinding legt tussen de FGw 
en de literaire collectie van de 
UB. Het komt uit het gedicht  
‘Awater’ van Martinus Nijhoff: 
'Lees maar, er staat niet wat er 
staat’. Docenten en studenten 
maakten een vertaling in 24 
talen (en 6 schriften) waarin de 
UvA doceert. MVSA-architecten 
hebben deze zin verwerkt in  
het definitief ontwerp van  
het 3D-gevelscherm van  
10 x 50 meter, samen met de  
letterontwerper Erik van Blok-
land die hiervoor een eigen  
lettertype ontwierp. 

Straatnaam veranderen 
om statement te maken
 
LAURA VAN HASSELT IN RTL NIEUWSn

w
s



ChanHee Cho (bas) en Adam 
Rogala (piano) van De Nationale 

Opera Studio, verzorgen een 
intermezzo. Pianist Matthias 

Spee van het Conservatorium 
van Amsterdam opent het 

programma met Prospettive  
e retrospettive ter nagedachtenis 

aan Louis Andriessen, die op  
1 juli 2021 overleed. In 2019 

werd Andriessen tot eredoctor 
van de Universiteit van 

Amsterdam benoemd, voor- 
gedragen door Julia Kursell  

en Kati Röttger.

opening
academisch

jaar
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Op 9 september viert  

de faculteit de opening 

van het academisch jaar 

2021-2022 in Muziek- 

gebouw aan 't IJ.  

Thema is Ontkiemen. 

Er zijn vijf pecha kucha’s over nieuwe en 
vernieuwende onderwijs- en onderzoeksprojecten.

Enoch Aboh vertelt in Sugar and the world: how sweets impact 
globalisation and diversity over de geschiedenis van suiker sinds de 
zeventiende eeuw, volgens hem bij uitstek geschikt voor een verken-
ning van mondiale dimensies rondom inclusiviteit in multiculturele 
samenlevingen. In het nieuwe mastervak zoomt Aboh in op produc-
tie, handel en consumptie van suiker, hoe dit de wereld beïnvloedt 
en politieke verdeeldheid en sociaal-culturele en economische ver-
schillen, die onze samenlevingen bedreigen, aan het licht brengt. 

In Who runs this house? kijkt Judith Noorman naar huishoudelijke 
consumptie en brengt zo de impact van vrouwen op de Nederlandse 
kunstmarkt van de zeventiende eeuw in kaart. Vrouwen manifes-
teerden zich destijds als belangrijke klanten en professionele hande-
laren in kunst. Noorman gaat in op de vraag waarom dit niet eerder 
is gebeurd en welke uitdagingen haar en haar projectleden te wach-
ten staan. Ook vertelt zij over het boek Gouden Vrouwen dat zij 
samen met haar studenten schreef.

Leonie Schmidt vertelt in haar pecha kucha ‘Eco-Islam’: Islamitische 
culturele praktijken in tijden van klimaatverandering over milieu- 
bewuste Indonesische moslims. Voor hen worden vragen over het 
milieu ook door het geloof beantwoord en is de Koran het ultieme 
groene boek. Klimaatverandering is een morele, ethische en spirituele 
kwestie die te maken heeft met hoe wij ons leven leiden, en niet 
alleen een vraagstuk dat door de natuurwetenschappen moet worden 
beantwoord. Welke rol spelen culturele producten in de promotie 
van islamitische groene boodschappen? 

Vervolgens vertellen Boris Noordenbos met Het conspiratoir 
geheugen en Marjolein Lanzing met Bad bias? over hun onderzoeks-
projecten. Zie de interviews op pagina 40 t/m 43.



Joram van Klaveren, voormalig 
rechterhand van Geert Wilders, 
was in zijn tijd bij de PVV zeer 
kritisch op de islam. In 2018 
bekeerde hij zich tot het islami-
tisch geloof. Sibgatullina ver-
wonderde zich hierover. ‘Alle 
media presenteerden hem als 
anti-islamitisch en racistisch en 
nu was hij opeens pro-islam 
geworden. Mijn vraag is dan: 
klopt dat wel, is hij echt 180 
graden gedraaid?’ 

Het voorval stond niet op zich-
zelf: Sibgatullina ontdekte dat 
een conservatief, rechts denk-
goed vaker aanleiding is voor 
affiniteit met de islam. ‘Voor mij 
leek dat op het eerste gezicht 
een paradox: dit zijn juist men-
sen die niet willen dat culturen 
met elkaar mengen, die voor de 
superioriteit van de Europese 

beschaving pleiten. Het leek 
me onlogisch dat zij dan voor  
de islam zouden kiezen.’

Aantrekkingskracht
‘Een voorbeeld van de aantrek-
kingskracht van de islam ligt op 
het gebied van economie. Som-
mige bekeerlingen vinden dat 
in de moderne westerse samen-
leving het bankensysteem te 
veel macht heeft gekregen en 
dat de islam kan helpen om die 
macht te beteugelen’, vertelt ze. 
‘Hoge rente op een lening wordt 
in veel moslimgemeenschappen
als woeker beschouwd. Bekeer-
lingen stellen dat het westerse 
economische systeem dit islami-
tische principe moet overnemen 
om uitbuiting en oneerlijke 
verdeling van rijkdom te voor- 
komen.’

De jonge generatie bekeerlingen 
probeert een Europese versie 
van de islam te vinden, legt 
Sibgatullina uit. ‘Zij zijn zeker 
niet links, het is nog steeds not 
done om bijvoorbeeld vrouwe-
lijke imams aan te stellen, maar 
zetten zich wel af tegen de meer 
radicale ideeën zoals salafisme. 
Zij proberen de islam in Europese 
cultuur, levensstijl en waarden in 
te passen.’

Niet alle Europese bekeerlingen 
zijn in te delen in dezelfde 
groep. ‘Europeanen die zich 
hebben bekeerd en zich bij ISIS 
hebben aangesloten vormen 
weer een totaal andere groep: 
zij komen vaak uit economisch 
en sociaal achtergestelde groe-
pen. De groep die ik onderzoek 
is juist deel van de hogere 
middenklasse. De overeenkomst 
tussen de verschillende groepen 
is kritiek op de maatschappij,  
maar ze bieden verschillende 
oplossingen.’

Popularisatie
‘Het idee dat moslims geassimi-
leerd of onzichtbaar moeten 
worden in de samenleving zorgt 
voor veel sociale spanningen en 
leidt ons in een verkeerde rich-
ting’, stelt Sibgatullina. ‘De pro-
jecten om een liberale Europese 
islam te definiëren hebben plaats- 
gemaakt voor het gesprek over 
hoe de islam gematigd conser- 
vatief kan zijn. De Europese 
bekeerlingen dragen daaraan 
bij.’ 

‘Een discussie die speelt is dat 
moslims geen binding zouden 
hebben met Europa, dat ze 
geestelijk nog met het Midden-
Oosten verbonden zijn. Bekeer-
lingen praten en schrijven over 
het feit dat moslims niet alleen 
veel geschiedenis in Europa heb-
ben, maar ook hebben bijgedra-
gen aan de ontwikkeling ervan. 
Hun stem wordt sneller geaccep-
teerd, onder andere omdat het 
mensen zijn met een Europees 
uiterlijk.’

De beweging van conservatieve
Europeanen naar de islam

Toen Gulnaz Sibgatullina haar onderzoek startte 
naar Europese bekeerlingen tot de islam, verwachtte 
ze een nichegroep. Ze kwam erachter dat de ont-
wikkeling groter was dan verwacht en ontdekte 
een sterke band met aanhangers van rechts,  
conservatief gedachtegoed.

Lees een uitgebreide versie van dit interview op uva.nl/fgw

40 Jaarbeeld Geesteswetenschappen 2021Ontkiemen



‘In het tijdvak dat ik heb onder-
zocht is er ongelijkheid, dat 
wordt niet onder stoelen of 
banken gestoken. In die periode  
(1656-1791) worden de verschil-
len tussen mensen als natuurlijk 
gegeven gezien. Wij verwachten 
dat mannen zelfstandiger 
waren, zich vrijer konden bewe-
gen en zich dus verder van huis 
begeven. Dat is iets waar we 
altijd vanuit zijn gegaan, maar 
het is nooit empirisch in kaart 
gebracht.’   

Pierik heeft zijn onderzoek 
gebaseerd op notariële getui-
genverklaringen over conflicten 
op straat: burenruzies, gevaar-
lijke parkeersituaties met koet-
sen, kroeggevechten. ‘Het zijn 
alledaagse conflicten, waardoor 

ze veel zeggen over wat er op 
straat gebeurde en van wie de 
straat was.’ 

De straat als 
telefoonkabel 
Het beeld dat de vroegmoderne 
vrouw vastzit in haar huis, is  
volgens Pierik verre van waar. 
‘Dat ligt genuanceerder: vrouwen 
zijn constant actief in hun buurt 
en gaan ook door de hele stad 
heen, maar gemiddeld gezien 
wel minder dan mannen.’  
Aan huis gekluisterd zijn was 
ook geen optie, want voor de 
kleinste dingen moest je het huis 
uit. Om iets te kopen, maar ook 
bijvoorbeeld om iemand iets te 
vertellen. ‘Zoals wij nu naar 
onze telefoon grijpen, zo was 
er toen ook een netwerk van 

mensen die informatie met 
elkaar deelden. Zij gebruikten 
de straat als een soort open 
telefoonkabel.’ 

Poortwachten 
In zijn onderzoek bespreekt  
Pierik een fenomeen dat hij 
‘poortwachten’ noemt: het 
bepalen wie op een bepaalde 
plek ruimte mag innemen. In 
een van de akten is een conflict 
geregistreerd tussen een dienst-
meid en haar buurman. De 
dienstmeid heeft haar was te 
drogen gelegd op de hooipont 
van de buurman, maar hij is daar 
niet van gediend en zoekt ruzie. 
‘Dan komen er allemaal buren 
naar buiten die het voor de 
dienstmeid opnemen.  
Zo heeft iemand die officieel 
weinig macht heeft, een dienst-
meisje, toch een door buren 
bevestigde claim op de straat.  
Of in dit geval zelfs het water.’ 

Pierik vond ook een notitie 
over een echtpaar dat samen  
’s avonds laat op straat werkt. 
Hij werkt als ratelwacht en  
karrenman, een combinatie van 
afval ophalen en de straten 
patrouilleren. Zijn vrouw loopt 
met hem mee. ‘De enige reden 
dat hij twee beroepen tegelij-
kertijd kan uitoefenen is omdat 
zijn vrouw ook meewerkt, maar 
hij krijgt de faam en de naam. 
Vrouwen lijken afwezig, maar 
als je tussen de regels door leest 
deden ze net zo goed mee.’ 

De straat tot leven: bewegingen van 
Amsterdammers in de 17e en 18e eeuw

Het clichébeeld van het straatbeeld in de 17e en 
18e eeuw is bekend: dienstmeiden poetsend op de 
stoep, mannen paraderend met paard en wagen, 
en vrouwen aan huis gekluisterd met de kinderen. 
In hoeverre klopt dit beeld met de werkelijkheid? 
Historicus Bob Pierik ontwikkelde een methode om 
de mobiliteit in Amsterdam empirisch in kaart te 
brengen.  

Lees een uitgebreide versie van dit interview op uva.nl/fgw
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Noordenbos vertelt over hoe het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
de aanzet gaf tot een collectieve 
identiteitscrisis. ‘De censuur ver-
dween en men hoefde niet meer 
de socialistische ideologie uit te 
dragen. Het leidde tot een crisis 
onder schrijvers, want wat schrijf 
je als plotseling alles mag? Er 
kwamen schrijvers die enkel 
voor het geld schreven, maar 
ook schrijvers die zich als gids 
van het volk opwierpen: hoe 
moeten we leven, waar moeten 
we met z’n allen naartoe?’  

Noordenbos verdiepte zich 
vooral in rechts-radicale en neo-
imperialistische schrijvers die al 
vanaf de vroege Poetin-periode 

zeiden dat Rusland niets voor-
stelt zonder imperium. ‘In hoe-
verre ze zelf daadwerkelijk 
achter hun reactionaire en 
restauratieve idealen stonden 
en wat slechts spel met radicaal 
gedachtegoed betrof, is natuur-
lijk de vraag.’

Menens?
‘Dat roept een belangrijke vraag 
op, namelijk in welke mate de 
complottheorie menens is’, zegt 
hij. ‘Neem bijvoorbeeld een 
internetmeme die op een gees-
tige manier een complottheorie 
verbeeldt. Gelooft de maker of 
deler in de complottheorie, of 
vond hij het gewoon leuk om 
de interactie aan te gaan?’ 

‘Het uitdrukken van dergelijk 
geloof in percentages is volgens 
mij een enorme simplificering 
van de wijze waarop mensen 
zich tot complotdenken verhou-
den, omdat het voorbijgaat aan 
de lol en de ironie die komt kij-
ken bij het bewerken van beeld- 
materiaal.’

Complotdenken 
als praktijk
‘Er zitten enorm veel gradaties 
aan de manier waarop complot-
theorieën tot ons komen.  
Complotcultuur en de uitwer-
king ervan op de samenleving, 
valt eigenlijk alleen maar te 
begrijpen als je kijkt naar het 
soort narratieven waar de theo-
rie uit bestaat, waar die vandaan 
komen, en hoe ze met elkaar 
interacteren. Complotdenken 
is in die zin een praktijk, het is 
voortdurend in beweging, het 
is veranderlijk en uit zich steeds 
weer op nieuwe manieren.’
Noordenbos vertelt dat het 
gevaar bij een onderzoek naar 
complottheorieën erin schuilt 
dat door iets een complot- 

theorie te noemen je daarmee 
pretendeert te weten hoe het 
wel zit. ‘Het label complot- 
theorie wordt veel gebruikt om 
te zeggen: dit is een bizar idee 
en het is niet waar! Om er in 
deze tijden achter te komen – 
met de rol die Rusland nu speelt 
– wat verzonnen is, lijkt ondoen-
lijk. Het kan lastig zijn om 
afstand te behouden, je kunt op 
theorieën stuiten die je persoon-
lijk raken.’
‘Het is nooit een doel geweest 
om te aan te tonen hoe iets écht 
zat, daar gaat het niet om; wel 
om te onderzoeken hoe com-
plottheorieën werken en hoe 
mensen erin getrokken worden.’

De wortels van de complottheorie

Traditionele complottheorieën richten zich vaak 
op machthebbers: we worden gemanipuleerd 
door overheden of elites, die ons voor eigen gewin 
om de tuin leiden en onze vrijheden inperken.  
De laatste jaren bedienen populistische politici  
zich steeds vaker van samenzweringstheorieën  
om ideeën dat we van buitenaf bedreigd worden 
kracht bij te zetten. Boris Noordenbos onderzoekt 
hoe hedendaagse complottheorieën geworteld zijn 
in verhalen uit het verleden. 

Lees een uitgebreide versie van dit interview op uva.nl/fgw
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Voordat Lanzing zich in septem-
ber 2020 bij de UvA op haar hui-
dige onderzoek richtte, hield ze 
zich bezig met de Googlization 
of health. Centraal stond hoe 
grote techbedrijven zich 
bemoeien met de zorgomge-
ving, en steeds meer diensten 
overnemen en data verzamelen 
binnen het zorgdomein. ‘Er 
diende zich een noodsituatie 
aan die we zelf niet konden 
oplossen, de ontwikkeling van 
contact-tracing apps liet zien 
hoe afhankelijk we zijn van big 
tech-bedrijven. Apple en Google 
waren bereid hun technologi-
sche infrastructuur te delen, 
maar konden vanwege hun 
machtspositie wel voorwaarden 
stellen: zo mocht elk land maar 
één app ontwikkelen.’ 

Privacy en solidariteit
‘Een van de kernbegrippen waar 
we tijdens de coronapandemie 
mee werkten was solidariteit. 
Hoe denken mensen over het 
inzetten van surveillance-techno- 
logie zoals een contact-tracing 
app ten bate van de publieke 
gezondheid? Veel mensen maak-
ten zich toen zorgen over privacy. 
Dit sloot goed aan bij mijn 
huidige interesse: hoe data je  
kwetsbaar kunnen maken voor 
discriminatie en manipulatie, en 
hoe we solidair kunnen zijn met 
groepen die vaker kwetsbaar 
zijn dan de doorsnee Nederlan-
der. Privacy speelt daarin een 
belangrijke rol, want privacy kan 
je beschermen.’ 
Ook technologie die je zelf bij-
houdt, zoals gezondheidsapps 
of menstruatie-trackers, kunnen 
je privacy schaden. ‘Digitale  

burgerrechtenactivisten waar-
schuwen vrouwen in de VS 
voor menstruatie-apps in ver-
band met de steeds strenger 
wordende abortuswetgeving.’

Bevooroordeeld
Een voorbeeld van bevooroor-
deelde dataverzameling is 
gezichtsherkenningssoftware. 
‘De data worden bijvoorbeeld uit 
politierapporten gehaald, terwijl 
er in dergelijke instituties vaak 
structureel racisme heerst. Dit 
wringt daarnaast met het feit 
dat de techniek vaak slecht is 
in het detecteren van zwarte 
gezichten.’ 
‘Het gevaar bestaat dat als soft-
ware op deze manier getraind 
wordt er een zogenaamde feed-
back-loop ontstaat, die we ook 
kennen uit predictive policing:  
je stuurt agenten naar een 
bepaalde wijk, ze verzamelen 
data, die gegevens worden 
ingevoerd in het systeem en drie 
keer raden: het superintelligente 
systeem stuurt je de volgende 
dag naar dezelfde wijk.’

Algoritmische 
rechtvaardigheid
Selectieve dataverzameling in de 
zorg kan groepen sterk benade-
len. ‘Hartinfarcten worden min-
der snel aangetoond en minder 
goed behandeld bij vrouwen, 
omdat beschikbare medische 
kennis gebaseerd is op onder-
zoek bij mannen. Bij onderzoek 
naar borstkanker vinden radiolo-
gen minder snel kwaadaardige 
tumoren bij vrouwen met een 
lage sociaaleconomische status; 
nog minder snel als het vrouwen 
van kleur betreft.’
‘Deze technologieën zijn veel 
politieker dan we denken.  
We gaan er te vaak vanuit dat 
data en technologie neutraal 
zijn. Dat is niet zo. Het gaat mij 
om (algoritmische) rechtvaardig-
heid: eerlijke systemen, kritisch 
zijn op data, op hoe het systeem 
ontworpen is en op het gebruik. 
Als we rechtvaardige technolo-
gie willen, moeten we ook de 
sociale omgeving meenemen.’

Algoritmes hebben steeds meer invloed op ons 
leven. Maar wat als deze algoritmes bevooroor-
deeld zijn? In haar onderzoek pleit filosoof  
Marjolein Lanzing voor rechtvaardigheid, solidari-
teit en inclusiviteit bij het ontwikkelen van nieuwe 
‘slimme’ systemen.

Lees een uitgebreide versie van dit interview op uva.nl/fgw
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Dit hebben wij in huis 
Na een succesvolle eerste reeks in de zomer 
van 2020 nemen emeritus hoogleraren 
Marita Mathijsen en Aafke Hulk vanaf januari 
opnieuw het initiatief om al het moois en 
verrassends dat de faculteit rijk is voor het 
voetlicht te brengen. Voor een breed publiek 
geven wetenschappers tien weken op rij een 
online college over hun kennis en expertise. 
Honderden geïnteresseerden nemen per 
keer deel aan de lezingen van Beate Roessler, 
Judith Noorman, Beppie van de Bogaerde, 
Nancy Adler, Patricia Pisters, Esther Peeren, 
Sruti Bala en Rose Mary Allen, Lisa Kuitert  
en Caitlin Meijer. Ook na afloop worden de 
videoregistraties van de lezingen massaal 
bekeken. 

NTR Geschiedenisserie 
In de zevendelige serie De strijd om het  
Binnenhof staan politieke leiders centraal 
die een cruciale rol hebben gespeeld in de 
geschiedenis van de Nederlandse democra-
tie. In de eerste twee afleveringen, over 
Jacoba van Beieren en Johan van Oldenbar-
nevelt, treden kunsthistoricus Sanne Frequin 
en hoogleraar Vroegmoderne geschiedenis 
Geert Janssen op.
 

midden
in de
stad

Geesteswetenschappelijke perspectieven 

zijn onontbeerlijk bij tal van vraagstukken, 

uiteenlopend van ethiek, nieuwe 

technologieën, oorlog in Europa, koloniaal 

verleden, migratie en integratie tot 

de kansen en gevaren van kunstmatige 

intelligentie. Wetenschappers treden 

regelmatig op in debatten en lezingen, 

duiden en verklaren gemiddeld twee keer 

per dag in de media het nieuws  

(zie de quotes verspreid over dit Jaarbeeld) 

en reiken aanknopingspunten aan voor 

reflectie en nieuwe inzichten. 

 In dit hoofdstuk voorbeelden van de 

verwevenheid van de geestes- 

wetenschappen met de samenleving.
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Politics and Performance 
De Amsterdam School for Cultural Analysis 
en de afdeling Kunstgeschiedenis organise-
ren tussen februari en juni 2021 de vijfdelige 
online lezingenreeks Politics and Performance 
met internationale wetenschappers die 
reflecteren op sociale bewegingen, politiek 
activisme en de filosofie van podiumkunst.  

Deplatforming Trump
Naar aanleiding van de 'deplatforming' van 
Donald Trump door Twitter, Facebook en 
Instagram geeft hoogleraar Nieuwe media 
en digitale cultuur Richard Rogers commen-
taar voor diverse nationale en internationale 
media, waaronder CNN, Quest, de Volks-
krant, Movisie en China Daily Hong Kong.  

Humanities Ever After 
In het kader van de tentoonstelling Humani-
ties Ever After van VOX-POP wordt een reeks 
van vier online lezingen georganiseerd om 
kennis te maken met het werk van de  
13 deelnemende kunstenaars. Thema’s zijn 
Art, Politics & Conventions, Rituals, Associa-
tion, Language & Meaning en Storytelling.

 
Kaarten en kookboeken tonen  
het koloniale verleden
Hoe is het Nederlandse kolonialisme terug  
te zien in alledaagse objecten? Studenten 
van de master Museum Studies onderzoeken 
dit in From Cartography to Cookbooks:  
A web of Dutch Colonialism, een online  
tentoonstelling in het Allard Pierson. De  
tentoonstelling laat zien hoe op het eerste 
gezicht neutrale voorwerpen, zoals kaarten 
en kookboeken, een geschiedenis van 
geweld en onderdrukking met zich mee 
kunnen dragen.  

Robert Brandom bekleedt  
Spinozaleerstoel 
De Spinoza-leerstoel wordt in 2021 bekleed 
door Robert Brandom, hoogleraar Filosofie 
aan de University of Pittsburgh en fellow 
van de American Academy of Arts and 
Sciences. Brandon houdt in april zijn  
Spinozalezingen onder de titel Fetishism,  
Anti-Authoritarianism, and the Second 
Enlightenment: Rorty and Hegel on  
Representation and Reality. Sinds 1995 
benoemt de afdeling Filosofie van de UvA 
jaarlijks een spraakmakende denker op de 
Spinoza-leerstoel die hedendaagse ontwik-
kelingen in de filosofie voor een breed 
publiek toegankelijk maakt.

Raamexpositie 
In april en mei is de expositie We leven in 
een film vanachter de ramen van VOX-POP 
te zien. Met deze expositie opent fotograaf 
en kunstenaar Senna Laura Leezenberg het 
gesprek over het verschil tussen ‘alleen’ en 
‘eenzaam’ en wat afstand nemen met een 
mens kan doen.  

Studenten werken samen  
met Het Schip 
In opdracht van de Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed restaureren studenten  
van de master Conservering en restauratie 
twaalf transparante koffers gevuld door 
twaalf kunstenaars, afkomstig van het 
kunstproject Grenzeloze inhoud uit 1983.  
De gerestaureerde koffers worden van 
maart tot oktober tentoongesteld in  
Het Schip.  

Podcast over talen van het  
Midden-Oosten 
Docent Arabisch Caroline Roset, taalweten-
schapper Margreet Dorleijn en student Ania 
Khazoum werken mee aan meerdere afleve-
ringen van de podcastreeks Taalwijzen uit 
het Midden-Oosten van het (online) 
Taalmuseum.
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Digitale kunstproject Roaring 
2020's  
Precies een jaar na de eerste lockdown is 
het digitale kunstproject Roaring 2020’s 
van VOX-POP compleet. Kunstenaars delen 
hun artistieke reflecties op 2020 online op  
‘roaring2020s.nl’. 
 

Programma Illustere school
Een nieuwe reeks Open UvA-colleges gaat in 
februari weer (online) van start, waaronder  
Hollandse Kunst in de Gouden Eeuw, 
Europese literatuurgeschiedenis en History 
and Future of reading. Ook na de zomer 
schuiven toehoorders (online) aan bij 
bachelorcolleges en nemen deel aan  
bijzondere lezingenreeksen over Gezond-
heid, ziekte en dood in de literatuur,  
Culinaire geschiedenis en de wereld van 
Marcel Proust.  
 

Staat van de Europese Literatuur 
Op 19 juni organiseert de faculteit, samen 
met ACES, OSL en SPUI25, de tweede editie 
van de Staat van de Europese Literatuur, een 
jaarlijkse lezing waarin een gerenommeerde 
Europese schrijver ingaat op de staat van 
literatuur in Europa. Dit jaar wordt de lezing 
gegeven door schrijver Nelleke Noordervliet, 
die vanuit de Aula spreekt over het actuele 
thema De moed van de schrijver. Aanslui-
tend reageert schrijver, kunstenaar en filo-
soof Eva Meijer op Noordervliets lezing. 

The European Review of Books 
Een groep schrijvers, journalisten en weten-
schappers, onder wie UvA-onderzoekers 
George Blaustein en Uğur Ümit Üngör,  
starten een crowdfundingcampagne om  
het nieuwe tijdschrift The European Review 
of Books te kunnen lanceren. 
 

VOX-POP Creative Space
Ondanks coronasluitingen slaagt VOX-POP 
erin een bruisend programma voor en door 
studenten te realiseren. Zo is er een avond 
in samenwerking met de Waalse Kerk over 
Moderne verbintenissen. Ook is er een  
swingend Zomerfeest met als thema In de 
ban van DE DANS. We dansen om geluk te 
vergroten, om pijn te verzachten en we 
gaan door tot we erbij neervallen. Maar  
wat gebeurt er precies wanneer je danst?
 

Filmfragmenten uit Kamp  
Westerbork 
In een artikel in The New York Times, is 
Frank van Vree aan het woord over hoe 
onderzoekers van Holocaust- en Genocide-
studies, het NIOD en het Nederlands Insti-
tuut voor Beeld en Geluid filmfragmenten 
van transporten uit Westerbork hebben 
bestudeerd en zo diverse passagiers konden 
identificeren, onder wie kinderen die 
overleefden.

Fleur Bouwer en Ashley  
Burgoyne bij Universiteit  
van Nederland
Waarom kan mijn geliefde niet dansen? 
En wat maakt sommige nummers zo catchy 
dat je ze binnen een halve seconde herkent? 
En wat zijn de ingrediënten van een hit? 
Deze en andere vragen behandelen Fleur 
Bouwer en Ashley Burgoyne tijdens The  
Science of Music, een feestelijke avond in 
Paradiso waarop vijf onderzoekers college 
geven over de wetenschap achter muziek. 
Burgoyne legt het ook uit in een nieuw  
college van de Universiteit van Nederland.
 

Woonprotest 
Tim Verlaan doet onderzoek naar de sociaal- 
economische, politieke en culturele geschie-
denis van West-Europese steden. Grootste-
delijke ontwikkelingen als gentrificatie en 
stadsvernieuwing staan centraal in zowel 
zijn onderwijs- als onderzoekstaken. In ver-
band met het woonprotest in Amsterdam is 
hij in september in diverse media aan het 
woord. 
 

Duitse verkiezingen 
Ter gelegenheid van de Duitse verkiezingen 
zijn FGw’ers veel gevraagde deskundigen, 
onder wie Willem Melching, Hanco Jürgens, 
Marja Verburg en Ton Nijhuis. Zij zijn veelvul-
dig te gast in radio- en tv-programma’s en 
leveren commentaar voor de geschreven pers. 

The EUROPEAN 
REVIEW of Books
A new magazine 
of culture and ideas.

46 Jaarbeeld Geesteswetenschappen 2021Midden in de stad



Reis naar het verleden 
met Virtual Past Places 
Op Virtual Past Places van het 4D Research 
Lab zijn 3D-modellen te zien van onder 
andere Troje, de Griekse archeologische 
plaats Halos en de Amsterdamse wijk Vlooi-
enburg. Sommige modellen zijn reconstruc-
ties van hoe een plek er vroeger uitzag, 
andere zijn gebaseerd op recente, door dro-
nes gemaakte beelden. Elke VR-omgeving 
bestaat uit een virtuele ruimte waar je je 
met meerdere mensen tegelijkertijd vrij in 
kunt bewegen en waar je intussen met 
elkaar kunt praten. 
 

Corona in de stad 
In mei 2020 startte het Amsterdam Museum 
een digitale tentoonstelling 'Corona in de 
stad' met persoonlijke verhalen van Amster-
dammers over hun ervaringen tijdens de 
pandemie. De UvA was een van de samen-
werkende partners, en docenten en studen-
ten Publieksgeschiedenis richtten een virtu-
ele zaal in. Dankzij de tentoonstelling is het 
Amsterdam Museum de winnaar van de 
VriendenLoterij Museumprijs.

 
Historische cartografie voor  
een breed publiek
Bram Vannieuwenhuyze ontvangt een beurs 
van het Lira Fonds om in begrijpelijke taal 
een boek over zijn onderzoek te schrijven, 
‘de fascinerende, maar ook wel complexe 
wereld van oude kaarten en de historische 
cartografie’, aldus Vannieuwenhuyze.

SPUI25
De faculteit is een prominente partner van 
debatcentrum SPUI25. Zo’n vijftig keer per 
jaar treden medewerkers van de FGw hier 
op over uiteenlopende thema’s. 

In 2021 gaat het over: muzikaliteit en het brein w digitale platformen en culturele 
industrie w wereldwijde politieke verbondenheid en conflicten w oplossingen voor de 
woningmarkt w Turkije en het Ottomaanse rijk w gezondheidszorg in de middeleeuwen 
en nu w beeldvorming in het literaire en museale erfgoed w slavernij en culturele 
verbeelding w het belang van verhalen w impact van het kolonialisme op seksualiteit en 
moraal w verhalen over dieren en het denken over de toekomst w negatieve stereotypen 
van de negentiende-eeuwse schilderkunst w de gedichten van Hans Faverey w de lezer in 
de negentiende eeuw w Antisemitisme van Hannah Arendt w een collectief fantasma in 
katholiek Nederland w Dante Alighieri w de Duitse verkiezingen w Iran in beweging  
w conservering en restauratie van een tentoonstelling w de betekenis van herinneringen 
w het conflict in Wit-Rusland w moderne kunst voorbij de dominante canon w achter- 
gronden van het geweld in Israël/Palestina en een historische en culturele analyse  
w Bijbelse broedermoord en moderne erotiek w een nieuwe rol van de overheid na 
corona w het proces van Neurenberg w de legende Napoleon w geopolitieke implicaties 
van de pandemie w de bias in kunstmatige intelligentie w band tussen dier en mens  
w nieuwe kijk op de Duitse geschiedenis w Nederland op het internationale toneel na  
de verkiezingen w roofkunst in Nederland w Joodse literatuur in het naoorlogse Europa. 
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NIAS-fellow 
Maria Boletsi, bijzonder 
hoogleraar Nieuwgriekse  
studies op de Marilena  
Laskaridis-leerstoel, ontvangt 
een fellowship van het 
Netherlands Institute for 
Advanced Study (NIAS). Zij  
zal binnen het fellowship 
werken aan haar onderzoek 
naar 'artivistisch protest' als 
reactie op post-truth politics.

Holland Scriptieprijs
Maroesjka Verhagen, promo-
vendus bij de Amsterdam 
School of Historical Studies, 
wint de Holland Scriptieprijs 
met haar masterscriptie over 
het agrarische ecosysteem 
van de Beemster.

Vrouw in de Media 
Abbie Vandivere, UvA-docent 
Conservering en restauratie 
en restaurator bij het Mau-
ritshuis, is een van de veer-
tien prominente vrouwen 
die is genomineerd voor de 
Vrouw in de Media Award 
2020. Ze haalde de wereld-
pers met haar onderzoek 
naar Vermeers Meisje met  
de Parel. 

Populariseringsprijs 
voor ‘toolbox 
meertaligheid’
De onderzoekers van project 
MIND ontvangen de popula-
riseringsprijs van de Lande-
lijke Onderzoekschool Taal-
wetenschap voor hun plan 
om een digitale omgeving 
over meertaligheid te maken 
voor pedagogisch medewer-
kers in de kinderopvang. 

Beste taalkundig 
proefschrift van het 
jaar
Taalwetenschapper Imme 
Lammertink wint de AVT/
Anéla-dissertatieprijs voor 
haar promotieonderzoek 
(2020) naar leerproblemen 
van kinderen met taal- 
ontwikkelingsstoornissen. 

Amsterdammer  
van het Jaar 
Kurano Bigiman, alumnus 
Griekse en Latijnse taal en 
cultuur, is verkozen tot 
Amsterdammer van het Jaar 
2020. Hij ontvangt de titel 
voor het opzetten van een 
gymnasiumafdeling op het  
Ir. Lely Lyceum, het eerste 
gymnasium van Amsterdam 
Zuidoost.

Winnaar 
Explore-dagen: 
Het Explore-programma is de 
basiscursus ondernemen van 
de FGw. Deelnemers komen 
met een specifiek idee bin-
nen en – geïnspireerd door 
voorbeelden en aan de tand 
gevoeld door deskundigen – 
verlaten ze de cursus met een 
nieuw idee. De winnaar van 
de pitchwedstrijd is Emilija 
Angelovska (alumnus Artistic 
Research) met een idee voor 
atelierbezoeken voor een 
breed publiek.

Meesterverteller 
David Hielkema, alumnus van 
de master Journalistiek en 
media, is door de Stichting 
Verhalende Journalistiek ver-
kozen tot een van de Mees-
tervertellers van het jaar 
2020. Hij kreeg de onder-
scheiding voor zijn afstudeer-
werk over de jeugdzorg.

American Academy  
of Arts and Sciences 
Karel van der Toorn is geko-
zen tot International Hono-
rary Member van de Ameri-
can Academy of Arts and 
Sciences, een prestigieus 
Amerikaans genootschap. 

Dissertatieprijs voor 
Sander Govaerts 
Historicus Sander Govaerts 
wint een Dissertatieprijs van 
de Stichting Praemium Eras-
mianum. In zijn proefschrift 
Mosasaurs: interactions 
between armies and Ecosys-
tems in the Meuse Region 
1250-1850 onderzoekt 
Govaerts de wisselwerkingen 
tussen legers en ecosystemen 
en de ecologische voetafdruk 
van militaire organisaties.

prijzen en awards
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Faculteit der Geesteswetenschappen  

Day 2
March 11
9.30-10.30 
Meet the founder Q&A

10.30-12.45 
Workshop Rotation
• Startup Finance
• Pitching tips & tricks
• Social Entrepreneurship

12.45-13.30
Lunch

13.30-14.30
How to get funding 
in Humanities

14.30-16.00
Pitch Preparations

16.00-17.30
Pitching business ideas 
to the expert panel

17.30
Drinks

explore programme
[get inspired]
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Facultaire 
erepenning 
voor Menno 
Spiering 
Menno Spiering ontvangt in 
april de erepenning van de 
FGw vanwege de belangrijke 
bijdrage die hij leverde als 
voorzitter van de examen-
commissie van de Graduate 
School of Humanities. Deze 
facultaire onderscheiding is 
bedoeld voor mensen van 
wie we de vingerafdruk op 
de faculteit willen koesteren. 

Body Language 
geselecteerd voor 
Best Verzorgde Boek 
Body Language van Wende-
lien van Welie over de rol  
die het lichaam speelt in de 
devotie van de late middel-
eeuwen is door de Beroeps-
organisatie Nederlandse Ont-
werpers genomineerd als 
best verzorgde boek van 
2020. Het boek maakt deel 
uit van de tentoonstelling  
in het Stedelijk Museum 
Amsterdam met alle drieën-
dertig genomineerde 
boeken.

Tegels 
Milena Holdert  
en Mark Lievisse  
Adriaanse, oud-studenten 
van de master Journalistiek 
en media, winnen een Tegel, 
de belangrijkste journalis-
tieke prijs van Nederland. 
Holdert wint samen met haar 
Nieuwsuur-collega Renee van 
Hest de Tegel in de categorie 
Onderzoek met de productie 
Hoe de richtlijnen in de 
ouderenzorg veranderden. 
Lievisse Adriaanse en zijn  
NRC-collega Derk Stokmans  
winnen in de categorie  
Achtergrond met de recon-
structie Hoe Nederland de 
controle verloor. De Corona-
uitbraak van dag tot dag. 

Images of Hope
Marte Krijn, student Scandi-
navië studies, wint de tweede 
prijs voor Huidhonger in de 
internationale fotowedstrijd 
Images of Hope van 
Universitas21.

International Council 
of Museums
Jørgen Wadum, emeritus 
hoogleraar Conservering en 
restauratie, ontvangt de 
ICOM-CC-medaille voor zijn 
bijdragen aan het internatio-
nale veld van conservering.

UvA Scriptieprijs
Aster Hoving, alumnus Cultu-
ral Analysis is de facultaire 
winnaar van de UvA Scriptie-
prijs. Elemental Aesthetics: 
Sun, Wind, and Tides Beyond 
Green Energy laat volgens 
de jury zien dat de geestes- 
wetenschappen ‘kunnen 
interveniëren in grote  
thema's, met creativiteit  
en esthetiek als breekijzers’.

Koninklijke Holland-
sche Maatschappij 
der Wetenschappen
Voor haar proefschrift  
Bilingualism and cognition: 
the acquisition of Frisian and 
Dutch ontvangt Evelyn 
Bosma de Keetje Hodshon 
Prijs van de KHMW. Uit haar 
onderzoek blijkt dat vooral 
jonge tweetalige kinderen 
een kleine voorsprong heb-
ben op cognitief gebied, 
maar dat die voorsprong 
vanaf groep 3 verdwijnt.

Onderscheidingen 
voor Rens Bod
Rens Bod ontvangt in juni 
twee academische onder-
scheidingen: de Francqui-
medaille en een medaille  
van de Universiteit Gent. Hij 
krijgt de onderscheidingen 
toegekend als titularis van de 
Internationale Francqui-leer-
stoel, die hij van februari tot 
juni aan de Universiteit Gent 
bekleedt. De leerstoel is 
bedoeld voor onderzoekers 
van hoog niveau die zeer 
actief zijn in hun professio-
nele werkveld.
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ASCA Awards 
Flora Lysen wint met haar 
proefschrift Brainmedia: One 
Hundred Years of Performing 
Live Brains, 1920-2020 de 
ASCA Dissertation Award.  
De ASCA Article Award gaat 
naar Marrigje Paijmans voor 
An Ambivalent View of Colo-
nialism: The Spinozist Design 
for a Settlement in New 
Netherland. Voor A Time of 
Lost Gods: Mediumship,  
Madness, and the Ghost after 
Mao ontvangt Emily Ng de 
prijs voor het beste boek. 

Oscars  
Bijzonder hoogleraar Film- 
erfgoed en digitale filmcul-
tuur Giovanna Fossati is een 
van de nieuwe leden van de 
Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences (verant-
woordelijk voor de Oscars). 
Fossati, tevens hoofdconser-
vator van Eye Filmmuseum,  
is gekozen in de categorie 
‘members-at-large’ voor haar 
werk in filmconservering.

Koninklijke onder-
scheiding voor  
Harm Pinkster 
Harm Pinkster, emeritus 
hoogleraar Latijnse taal- en 
letterkunde aan de UvA, 
wordt op 8 oktober benoemd 
tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. Hij ont-
vangt de koninklijke onder-
scheiding vanwege zijn 
exceptionele wetenschappe-
lijke verdiensten tijdens een 
symposium dat in het teken 
stond van het tweede deel 
van zijn Oxford Latin Syntax. 
Harm Pinkster overlijdt op  
14 december. 

Alexander Grass 
Memorial Fellowship 
Rosa de Jong doet onderzoek 
naar de vluchtelingen die 
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog vanuit Nederland naar 
de Caraïben vertrokken.  
Zij ontvangt een fellowship 
om acht maanden onderzoek 
te doen in de collectie van 
opgenomen interviews met 
overlevenden van de Tweede 
Wereldoorlog. 

Volkskrant IISG 
Scriptieprijs
Dieuwe Jan Beersma, afge-
studeerd in de master Duits-
landstudies, is de winnaar 
van de Volkskrant IISG Scrip-
tieprijs 2021. Hij betoogt in 
zijn scriptie dat de Duitse 
politicus en intellectueel  
Walther Rathenau (1867-
1922) geen liberale denker 
was maar juist een conserva-
tieve cultuurpessimist en 
nationalist.

Spinozapremie  
voor oud-decaan  
José van Dijck 
José van Dijck, tussen 2008 en 
2011 decaan van de Faculteit 
der Geesteswetenschappen, 
ontvangt in oktober een  
Spinozapremie, de hoogste 
wetenschappelijke onder-
scheiding in Nederland. 

Daan Roovers lid van 
de Raad voor het 
Openbaar Bestuur 
De Ministerraad heeft inge-
stemd met de benoeming 
van Daan Roovers per 1 juli 
tot lid van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur. Roovers 
zegt dat de vraagstukken 
waarover de Raad adviseert 
goed passen bij de onderwer-
pen waarover zij als filosoof 
publiceert en spreekt.

Libris Geschiedenis 
Prijs
Twee boeken van FGw’ers 
staan op de longlist voor de 
Libris Geschiedenis Prijs 2021: 
Tussen utopie en crisis van 
Frits Boterman en De laatste 
overval van Gabri van Tussen-
broek en Tanja Holzhey.
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AUV-alumnusprijs 
FGw-alumnus Karijn Helsloot 
ontvangt de AUV-alumnus-
prijs voor haar stichting Taal 
naar Keuze. Met haar stich-
ting draagt zij bij aan een 
taalvaardige jeugd door jon-
geren de mogelijkheid te 
geven om naast het Neder-
lands en het Engels minimaal 
één andere taal te leren. De 
Amsterdamse Universiteits-
Vereniging reikt de prijs jaar-
lijks uit voor een project dat 
een bijzondere bijdrage 
levert aan de maatschappij.

UvA Fossielvrij 
De leden van actiegroep UvA 
Fossielvrij, onder wie de vier 
geesteswetenschappers Tim 
Verlaan, George Blaustein, 
Matthijs Boom en Nathan 
van Kleij, zijn UvA’ers van 
het jaar. De groep zet zich 
in voor een fossielvrije inzet 
van het pensioengeld van 
academici.

Pitchcompetitie 3MT 
Promovendi van vier facul- 
teiten doen mee aan Three 
Minute Thesis (3MT). Zij  
presenteren hun promotie-
onderzoek aan een leken- 
publiek in slechts drie minu-
ten middels een video.  
De drie finalisten van de FGw 
nemen het op 7 september 
tegen elkaar en de andere 
finalisten op: Sanne Frequin 
met Medieval Tombs as a 
tool for propaganda, Lola 
Digard met Forensic medicine 
in the Middle Ages en 
Rukayyah Reichling met  
A colonial gaze on Mecca. 
Rukayyah Reichling eindigt 
op een gedeelde tweede 
plaats.

De boekenkist van 
Hugo de Groot
Marta Domínguez Delmás en 
Erma Hermens ontvangen 
samen met collega's van het 
Centrum Wiskunde & Infor-
matica en het Rijksmuseum 
de prestigieuze Team Science 
Award van NWO. De onder-
zoekers krijgen de onder-
scheiding voor hun onder-
zoek naar de boekenkist van 
Hugo de Groot. Door middel 
van CT-scans, 3D-mapping, 
forensisch sporenonderzoek 
en historisch archief- en 
bronnenonderzoek komt uit-
eindelijk een van de drie kis-
ten als meest plausibel uit de 
test: de kist van het Museum 
Prinsenhof.

Jonge Historicus  
van het Jaar 
Op 23 oktober wordt Tijmen 
Dokter, theatermaker en mas-
terstudent Publieksgeschiede-
nis, uitgeroepen tot Jonge 
Historicus van het Jaar 2021. 
In het komende jaar gaat hij 
zich inzetten om jonge histo-
rici meer vaardigheden bij te 
brengen op het gebied van 
storytelling. Ook de Jonge 
Historici van 2017, 2018 en 
2020 studeerden geschiedenis 
aan de UvA. 

Rijksmuseum  
scriptieprijs 
Theresa Costello wint de 
Rijksmuseum Migelien Gerrit-
sen prijs voor haar onderzoek 
naar de scheuren die vrijwel 
altijd worden gevonden op 
mondstukken van glazen 
hoorns uit de zeventiende 
en de achttiende eeuw. 
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Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de 
kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en 
vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities 
en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis 
en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde 
disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital 
humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, 
geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van 
gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot 
mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, 
literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een 
breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies 
Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de 
kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en 
vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities 
en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis 
en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde 
disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital 
humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, 
geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van 
gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot 
mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, 
literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een 
breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies 
en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende 
onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering 
en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese 
studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines 
en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities 
en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis 
en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde 
disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital 
humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, 
geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van 
gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot 
mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, 
literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. 
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onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering 
en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese 
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vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudi

А. Подгаевская, Л. Поддубская, Н. Янкеева

Русский язык для двуязычных детей

Russisch voor kleine polder-Russen

Russian for kids with Russian roots

Russisch für Kids mit russischen Wurzeln 

Russe élémentaire pour enfants bilingues

Russo elementare per ragazzi bilingui

Ruso para niños con corazón ruso

Приключения
Грамотеев
в городе

часть 1

Приключения в городе грамотеев is een nieuwe leergang 

Russisch voor tweetalige kinderen van 7 en 8 jaar

•  voor wie het Russisch één van de moedertalen is

•  die al een beetje Russisch kunnen lezen en schrijven

•  die thuis of op school graag Russisch willen leren

Приключения в городе грамотеев is een spannend verhaal

•  over de avonturen van twee meisjes

•  met originele tekeningen die steun geven bij het tekstbegrip

Приключения в городе грамотеев is gericht op

•  schriftelijke én mondelinge taalvaardigheid

•  het creatief omgaan met Russisch binnen bepaalde 

patronen

•  het leren van de belangrijkste grammaticale 

bijzonderheden, zoals de naamvallen en de vervoeging  

van het werkwoord

Приключения в городе грамотеев est un nouveau cours  

de langue russe pour enfants bilingues de 7- 8 ans

•  pour ceux dont une des langues maternelles est le russe

•  pour ceux qui peuvent déjà écrire et lire un peu le russe

•  pour ceux qui désirent améliorer leur russe à l’école ou  

à la maison

Приключения в городе грамотеев est une histoire excitante

•  au sujet des aventures de deux petites filles

•  avec des dessins originaux pour stimuler la compréhension 

du texte

Приключения в городе грамотеев a l’objectif de

•  améliorer significativement les compétences linguistiques  

à l’oral et à l’écrit

•  être un exercice créatif utilisant un langage matériel 

suivant certains modèles

•  enseigner les categories plus importantes de grammaire 

comme les cas de nom, pronom personnel et la conjugaison  

des verbes

Приключения в городе грамотеев is a new Russian  

language course for bilingual children of 7-8 years old

•  for whom Russian is one of their mother tongues

•  who can already read and write a little in Russian 

•  who want to improve their Russian at school or at home 

Приключения в городе грамотеев is an exciting story 

•  about the adventures of two little girls 

•  with original drawings to improve a better understanding  

of the text 

Приключения в городе грамотеев is aimed to 

•  significantly improve written and oral language competence

•  work creatively with language material in fixed patterns

•  master the most important grammatical categories, such 

as cases of the noun and the personal pronoun and verb 

conjugation

Приключения в городе грамотеев ist ein neues Lehrbuch  

für zweisprachige Kinder von 7 bis 8 Jahren

•  für die Russisch eine Muttersprache ist

•  die ein bisschen Russisch lesen und schreiben können

•  die Russisch zu Hause oder in der Schule lernen können

Приключения в городе грамотеев ist eine spannende  

Geschichte

•  über die Abenteuer von zwei Mädchen

•  mit originellen Bildern für ein besseres Textverständnis

Приключения в городе грамотеев ist gerichtet auf

•  Entwicklung schriftlichen und mündlichen Sprachkompetenzen 

•  kreative Arbeit mir der Sprache anhand bestimmten Modellen

•  Beherrschung der wichtigsten grammatikalischen Regeln,  

so wie Substantiv und Pronomen Deklination und Konjugation  

von Verben

При
клю

чени
я в город

е Грам
отеев 

Русский язы
к для двуязы

чны
х детей

Ishara Press

THE SERIES: SIGN LANGUAGES AND DEAF COMMUNITIES
The series is concerned with the study of sign languages in a comprehensive 
way, covering various theoretical, experimental, and applied dimensions of 
sign language research and their relationship to Deaf communities around 
the world. It provides a multidisciplinary platform for innovative and 
outstanding research in sign language linguistics and aims at linking the 
study of sign languages to current trends in modern linguistics, such as new
experimental and theoretical investigations, the importance of language 
endangerment, the impact of technological developments on data collection 
and Deaf education, and the broadening geographical scope of typological 
sign language studies, especially in terms of research on non-Western sign 
languages and Deaf communities.

SIGN LANGUAGES AND DEAF COMMUNITIES

Sign languages are non-written languages. Hence, the life stories of elderly 
Deaf signers (i.e., signers born in the 1930s and 1940s) are under serious 
threat of being lost. This volume constitutes the fi rst effort to document 
some of these unique stories, both positive and negative ones, thus contri-
buting to the preservation of the cultural and linguistic heritage of Deaf 
communities.
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OUR LIVES – OUR STORIES: 
LIFE EXPERIENCES 
OF ELDERLY DEAF PEOPLE   
Edited by Roland Pfau, Aslı Göksel and 
Jana Hosemann

www.degruyter.com

ISSN 2192-516X
ISBN  978-3-11-070180-7 

SLDC

THE SERIES: LINGUISTISCHE ARBEITEN
The book series Linguistische Arbeiten (LA) publishes high-quality work 
in linguistics that addresses current issues in synchrony and diachrony, 
theoretically or empirically oriented.

LA �LINGUISTISCHE ARBEITEN

The fi ne-grained morpho-syntactic and semantic variation displayed 
by partitive elements across European languages is far from being well-
described, let alone well-understood. This volume focuses on partitive 
determiners, partitive pronouns and partitive case in European languages, 
their emergence and spread in diachrony, their acquisition by L2 speakers, 
and their syntax and interpretation in a cross-theoretical typological 
perspective.
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  PARTITIVE DETER-
MINERS, PARTITIVE 
PRONOUNS AND 
PARTITIVE CASE 
 Edited by Petra Sleeman and 
Giuliana Giusti 

www.degruyter.com

ISSN 0344-6727
ISBN  978-3-11-073729-5 

LA

The Routledge Handbook of 
Theoretical and Experimental 
Sign Language Research

Edited by Josep Quer, Roland Pfau and  
Annika Herrmann

SHOLA ADENEKAN

AFRICAN 
LITERATURE
IN THE  
DIGITAL
AGE 

CLASS  
AND SEXUAL 

POLITICS IN 
NEW WRITING 
FROM NIGERIA 

AND KENYA

A F R I CA N  A R T I C U L AT I O N S

WOMEN AND 
SOCIETY IN THE 

ROMAN WORLD
A Sourcebook of Inscriptions from the Roman West

EMILY A. HEMELRIJK
SAMENSTELLING,

INLEIDING EN VERTALING 
WILLEM G. WESTSTEIJN

SAMENSTELLING, 
INLEIDING EN 

VERTALING 
WILLEM G. 

WESTSTEIJN

Het  
Pegasus- 

boek
van de

Russische
poëzie

Het Pegasusboek van de Russische 
poëzie is een anthologie die een 
overzicht biedt van de rijke 
Russische poëtische traditie van 
de 17e tot en met de 21e eeuw.  
De gedichten zijn in het Russisch 
met een letterlijke vertaling in 
het Nederlands eronder. Het 
boek is daarom een uitstekend 
hulpmiddel, ook voor wie nog 
niet goed Russisch kent, om 
Poesjkin, Mandelstam, Brodsky 
en vele anderen gemakkelijker 
in het origineel te lezen en de 
oorspronkelijke tekst (sneller 
en) beter te begrijpen en te 
waarderen. 
Maar ook voor wie het Russisch 
geen probleem is biedt het een 
schat aan prachtige gedichten uit 
een van de mooiste en grootste 
literaturen.

Samensteller en vertaler Willem G. 
Weststeijn is emeritus hoogleraar 
Slavische letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam.  
Hij heeft veel over (Russische) 
literatuur geschreven, zowel 
wetenschappelijke artikelen 
als voor het algemene publiek. 
Van zijn hand zijn verschillende 
literaire vertalingen uit het 
Russisch verschenen, waaronder 
veel van Velimir Chlebnikov.

Het 
Pegasusboek 

van de 
Russische 

poëzie

9 789061 434740 >

ISBN 978-90-6143-474-0

UITGEVERIJ PEGASUS

Urban farming and 
ruralisation in  
The Netherlands  
(1250-1850)
 
Unravelling farming practice and the use of (open) 
space by synthesising archaeological reports using 
text mining.

A.D. Fischer, H. van Londen, A.L. Blonk-van 
den Bercken, R.M. Visser and J. Renes

Nederlandse
Archeologische
Rapporten 068
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Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de 
kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en 
vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities 
en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis 
en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde 
disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, geschiedenis en Europese studies, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot mediastudies, digital 
humanities en conservering en restauratie. Faculteit der Geesteswetenschappen. Een breed spectrum van gerenommeerde disciplines en vooruitstrevende onderzoeksvelden: van moderne en klassieke talen, literatuur en linguïstiek, 
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National Monument Kamp Amersfoort is one 
of the best-known memorial centres in The 
Netherlands. During the Second World War, 
45 000 prisoners were interned at this transit 
and penal camp. 75 years after the liberation 
of the Netherlands, the new museum will 
open its doors on the former site of Kamp 
Amersfoort. The new building will provide 
insights into the history of the camp, and will 
help to keep the memory of this place alive.

National Monument Kamp Amersfoort 
is a place of ‘memory and reflection’. To 
consider, to remember, and above all to 
look forward: what is the reality of what 
happened here and what lessons can be 
drawn from this? The meaning of a place 
builds upon commemoration as a design 
theme, influencing the development of both 
the new museum and the old memorial 
center. Through highlighting the relationship 
between its history and traces it has left in 
the landscape, the story of Kamp Amersfoort 
can be revealed.

The architect, the landscape architect and 
the experience designers provide an insight 
into their multidisciplinary approach. How 
did such a design come about? What were 
the guiding principles? What problems 
did they face in realizing such a complex 
assignment at this exceptional site?
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het meest besproken en omstreden medium van de eeuw. 
Groot waren de zorgen over de negatieve invloed op  
de jeugd, de cultuur en de beschaving. Maar net zo groot  
was het optimisme over hoe televisie wereldwijd de 
mensheid zou bevrijden en vooruit zou helpen. Televisie 
is inmiddels vervlochten geraakt met nieuwe en sociale 
media. Met de komst van internet, de smartphone en  
het bingewatchen via kabeltelevisie werd de ondergang 
van televisie voorspeld, maar dat is zeker nog geen 
realiteit. En ook niet reëel, zo betogen de auteurs van  
dit boek.

De televisie — Een cultuurgeschiedenis geeft een  
boeiend en onmisbaar overzicht van het ontstaan van  
de Nederlandse televisie en daarmee van zeventig jaar 
invloed op jongeren, politiek, sport, journalistiek  
en goede en foute beeldvorming.
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Ik zag haar voor het eerst op een vroege 

decembermorgen. We waren in ons 

vakantiehuis op de Kluisberg en om 

niemand wakker te maken liep ik in het 

donker over de oude wenteltrap naar boven. 

Ik bukte om mijn hoofd niet te stoten aan 

het deurkozijn, knipte de lamp aan en 

precies op dat moment verscheen ze in 

het raam, omgeven door licht, een klein 

vrouwfiguurtje, perfect in haar eenvoud. Ik 

schrok.

In Haar vertrouwde gedaante raakt de 

hoofdpersoon in de ban van degene die ze 

in de spiegel ziet. Is ze het zelf? Of is het 

een vrouw die haar iets wil zeggen over haar 
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With the resumption of archaeological investigations at Satricum (Borgo LeFerriere, Latium), in 1977, a broad 
array of themes, methodologies and analytical approaches have been pursued. A common thread is technology, 
which encompasses all social, economic and cultural aspects of human agency. Artefacts, built structures and 
even landscapes shaped by people prompt technical description and analysis while at the same time testifying 
to technological knowledge and know how in ancient communities. The prolonged research history of Satricum 
itself, furthermore, nicely epitomizes the development of archaeology as a discipline over almost half a century.

The papers in the present volume address technology as a cultural phenomenon embedded in specific world-
views, social practices and human agency. At the same time, they underline the contribution of this subject to 
understanding technical events and choices in their social and cultural contexts. 

The contributions touch upon four themes: landscape, building practices, artefacts production, and modern 
visualisation techniques. Each represents a different angle through which technology might be addressed. The 
geographical context is broader Central Italy between the Tyrrhenian and Adriatic regions. Chronologically, 
they cover the Bronze Age to the late Republican period. In all sections, Satricum was chosen to serve as either 
focus or point of departure. 
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2021 begroting werkelijk afwijking

Totaal exploitatieresultaat 2.359.746 5.079.260 2.719.515

 Baten 96.373.543 103.563.141 7.189.597

  Externe baten 15.402.800 17.727.123 2.324.323

   Instellingscollegegelden 3.232.800 4.616.045 1.383.245

   Baten uit contractactiviteiten 10.700.000 10.478.333 -221.667

    Contractonderwijs 700.000 753.525 53.525

    Contractonderzoek 10.000.000 9.724.808 -275.192

   Overige baten 1.470.000 2.632.745 1.162.745

  Interne baten 80.970.743 85.836.018 4.865.275

   Budgetverdeling 79.539.743 82.489.971 2.950.227

   Opbrengst uit interne verrekening 1.431.000 3.346.047 1.915.047

 Lasten -94.013.798 -98.483.880 -4.470.083

  Personele lasten -60.254.579 -65.098.840 -4.844.261

  Overige lasten -33.759.218 -33.385.040 374.178

CONTRACTACTIVITEITEN 2020 2021

Baten uit contractactiviteiten 10.132.130 10.478.332

 Contractonderwijs 744.707 753.525

 Contractonderzoek 9.387.423 9.724.808

       Europese Unie 4.140.240 3.950.591

       NWO / KNAW 4.630.387 5.077.906

       Nationale overheden / non-profit 616.797 696.310

BALANS JAAREINDE 2020 2021 afwijking

 Activa 41.380 48.377 6.997

  Vaste Activa 229 169 -60

  Vlottende Activa 41.151 48.208 7.057

   Vorderingen 3.007 3.727 720

   Liquide middelen 38.144 44.481 6.336

 Passiva -41.380 -48.377 -6.997

  Eigen Vermogen -22.529 -27.609 -5.079

  Vreemd Vermogen -18.851 -20.768 -1.917

   Voorzieningen -3.685 -3.483 202

   Kortlopende schulden -15.166 -17.285 -2.119
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De alevieten in Rotterdam: 
links, tolerant en onderbelicht
MICHAEL KEMPER IN NRCn
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