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Over grenzen
Onze jaaropening droeg in 2016 de titel ‘Kunst & wetenschap
in Amsterdam’ om speciale aandacht te schenken aan de unieke
samenwerking tussen UvA, VU, HvA, AHK en Gerrit Rietveld
Academie, die dit jaar van start ging in het Amsterdam Research
Institute of the Arts and Sciences. Het wekt vertrouwen dat een
nieuw instituut dan ook nog het acroniem ARIAS oplevert.
Verderop is meer te lezen over dit nieuwe initiatief.
De oprichting van ARIASnl is denk ik kenmerkend voor de attitude
waarmee in de faculteit vernieuwingen worden aangepakt. Er is
een grote bereidheid om over de grenzen van de eigen discipline
en organisatorische eenheid te zoeken naar oplossingen voor vragen
op het gebied van zowel onderwijs als onderzoek. Dat in 2016 na
een aantal moeilijke jaren ook de eerste mooie resultaten zichtbaar
zijn van die vernieuwingen toont dat die aanpak zin heeft. In dit
jaarverslag staan tal van voorbeelden.
Maar de nevenschikking ‘kunst & wetenschap’ past ook om andere
redenen bij de FGw. Ik doel niet op de gedachte dat (geestes-)
wetenschappers kunstenaars zijn of vice versa, al klopt dat natuurlijk
ook wel enigszins. Wat ze delen is dat de geesteswetenschappen
niet zelden in een zelfde moeilijke positie zitten als de kunsten.
Tegelijkertijd kun je nauwelijks een uitdaging noemen voor onze
samenleving waarin de geesteswetenschappen, net zoals de kunsten,
niet een belangrijke rol spelen, om niet te zeggen de missing link
zouden moeten kunnen aanleveren en ons grip geven op de
werkelijkheid om ons heen.
Ik reken erop dat de hierboven genoemde attitude ons helpt om
daar ook in toekomst werk van te maken.
Fred Weerman, decaan

Onderwijs
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Onderwijs
vernieuwd
Om het onderwijs aantrekkelijk te houden
voor huidige en toekomstige studenten
neemt het College of Humanities in 2016
initiatieven als de nieuwe interdisciplinaire
opleiding Cognition, Language and Communication, de Engelstalige opleiding Linguistics en minors met een specifieke focus of
oriëntatie zoals Kunsteducatie.
De faculteit streeft bovendien naar versterking van onderzoeksintensief onderwijs in
het curriculum van het bacheloronderwijs.
Studenten worden direct vanaf het begin
betrokken bij het onderzoek in het vakgebied. Hiermee wordt rekening gehouden
bij het ontwerp van nieuwe curricula, onder
andere voor de Talen- en regiostudies, Religiewetenschappen, Kunst- en cultuurwetenschappen en, samen met de Vrije Universiteit, de opleidingen op het gebied van de
oudheid.
Studenten zijn zowel toeschouwer van technieken en methoden van bestaand onderzoek, als uitvoerder van eigen, geheel nieuw
onderzoek. Op 15 april organiseert de faculteit een workshop voor docenten en studenten met prof. dr. Mick Healey, expert op het
gebied van de verbinding van onderzoek
met onderwijs.
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Blended learning:
goede balans tussen
online en offline
In 2016 start het College of Humanities het Bachelorinnovatieprogramma, met middelen uit het facultaire
investeringsplan en de nationale agenda Duurzame
Geesteswetenschappen. Een van de ambities van het
programma is het ondersteunen van docenten bij vernieuwingen in het onderwijs, zoals het lesgeven in het
Engels of activerende werkvormen en blended learning.
In het verlengde hiervan lanceert de afdeling ICT in het
onderwijs (ICTO) de website icto.humanities.uva.nl, met
toepassingen en valkuilen bij de inzet van ICT-tools in
het onderwijs. ICTO verzorgt ook workshops en adviseert
over thema’s als blended taalverwerving, MOOC’s en
digitaal toetsen.

HERVORMING
MASTERONDERWIJS
Voor de Graduate School of Humanities
staat het studiejaar 2016-2017 in het teken
van hervorming van de masterprogramma’s.
In 2015 werd een reviewcommissie met
interne en externe leden ingesteld die mei
2016 een advies uitbracht over de toekomst
van de masterprogramma’s op grond van
kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Op
basis van dit advies wordt verder gewerkt
aan het verbeteren van de profilering, versterken van de leerlijn, de koppeling van
masteronderwijs met (lopend) onderzoek en
de verbinding van masterprogramma’s met
de stad Amsterdam en zijn culturele, historische en maatschappelijke instellingen. De
voorbereiding van masterstudenten op de
arbeidsmarkt zal een belangrijk aandachtspunt binnen de masterprogramma’s zijn.

Op 12 mei wordt de eerste UvA Minormarkt
georganiseerd; de Faculteit der Geesteswetenschappen is met de helft van alle UvA-minors
een belangrijke deelnemer.

Onderwijs
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Op 31 augustus verwelkomt
de faculteit 550 internationale
master- en uitwisselingsstudenten. De studenten maken
kennis met een variëteit aan
FGw-onderzoek en -onderwijs,
de universiteit en de stad.

Groei instroom buitenlandse studenten

2016

In 2016 stijgt het aantal studenten
dat zich voor het eerst bij een van de
bacheloropleidingen van de faculteit
inschrijft van 1.251 naar 1.409.
De toename kan vooral worden toegeschreven aan het groeiend aantal buiinstroom 1e
jaars BA/MA
tenlandse
studenten
dat voor een van

de Engelstalige bacheloropleidingen
kiest. De eerstejaars bij de Engelstalige
bachelor European Studies, gestart in
2015, en de nieuwe Engelstalige opleidingen Literary and Cultural Analysis
en Media and Information zorgen voor
een verdubbeling van de instroom van
buitenlandse studenten in de bachelors

onderwijs

van de faculteit. De instroom in de
masterprogramma’s daalt met ongeveer
5% door de afname van Nederlandse
masterstudenten; de instroom van
buitenlandse studenten is stabiel. Het
totaal aantal eerstejaars bachelor- en
masterstudenten stijgt met bijna 5%.

Instroom eerstejaars studenten FGw
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De wereld van de
mens enthousiast
ontvangen
In 2015 is een start gemaakt met Talen
in transitie: geheel nieuwe, op elkaar
afgestemde programma’s voor de talenopleidingen. Diepgaande kennis van
taal en cultuur en een breed perspectief
op de actuele politieke en maatschappelijke verhoudingen staan centraal.
Najaar 2016 gaan de eerste vier vernieuwde talen- en regiostudies van start
en wordt voor het eerst het gemeenschappelijk vak ‘De wereld van de mens,
een inleiding in de geesteswetenschappen’ aangeboden, met als centrale
vraag ’Wat maakt de mens tot mens?’.
Het vak wordt door de studenten zeer
goed beoordeeld. Vanaf studiejaar
2017-2018 zullen alle talenopleidingen
deze nieuwe opzet kennen.

Universiteit van Amsterdam

Online voorlichting
Binnen ACASA, het Amsterdam Centre of Ancient Studies and
Archaeology, bieden UvA en VU drie gezamenlijke bacheloropleidingen
aan: Oudheidwetenschappen, Griekse en Latijnse taal en cultuur en
Archeologie. Om de opleiding Oudheidwetenschappen extra onder
de aandacht te brengen, ontwikkelt de faculteit een eerste webinar,
een online seminar door docenten en studenten met een kort college
en uitleg over de opleiding. Leerlingen kunnen het webinar live volgen,
maar ook later terugkijken.

LANCERING VIRTUELE DOCENTENKAMER
Hoe kom je als docent tot een nieuwe lesvorm? Hoe betrek je studenten meer bij de
colleges? Hoe maak je beter gebruik van ICT in het onderwijs? Docenten van de Faculteit
der Geesteswetenschappen lanceren in november 2016 de docenTENkamer (Teaching
Exchange Network), een virtuele omgeving, gemodelleerd naar een fysieke kamer waar
docenten in en uit lopen en informatie met elkaar uitwisselen. De docentenkamer is een
initiatief van Gerwin van der Pol (Media en cultuur), Jan Don (Neerlandistiek) en Marleen
Rensen (Europese studies).
Op de eerste onderwijsconferentie van de faculteit - over team based learning en internationalisering - wordt de website docentenkamer.humanities.uva.nl door Caroline Kroon,
directeur College of Humanities, gelanceerd.

Onderwijs
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2016

Pierre Audi Masterclass,
afsluiting Honorary
Fellowship

onderwijs
Studenten tevreden over docenten,
sfeer en de studie in het algemeen
instroom 1e jaars BA/MA

RESULTATEN NSE
16/17
15/16

1744 studenten (28,9%) nemen deel
aan de Nationale Studentenenquête
(NSE). Dat is 4,2% meer dan in 2015.
De studenten zijn over het algemeen
erg tevreden over de sfeer, de docenten en de inhoud.
De docenten van de bacheloropleiding
Hebreeuwse taal en cultuur scoorden
dit jaar in de NSE met een 4,9 het
hoogst van alle universitaire bacheloropleidingen in Nederland.

0



2016

Studie in het algemeen	

4,00

Inhoud	

3,89

Algemene vaardigheden	

3,75

Wetenschappelijke vaardigheden	

3,78

Voorbereiding beroepspraktijk

2,99

Docenten	

4,00

Informatievoorziening 	

3,49

Studiefaciliteiten	

3,68

Toetsing en beoordeling	

3,67

Studierooster	

3,80

Studielast	

3,67

Studiebegeleiding	

3,41

Overige faciliteiten studieomgeving

3,76

Sfeer	

4,16

Kwaliteitszorg	

3,46

500

0

11

22

Ook het algemene oordeel van de
studenten van de opleidingen Latijnse
taal en cultuur (4,7), Italiaanse taal en
cultuur (4,6), Literatuurwetenschap
(4,3) Griekse en Latijnse taal en cultuur
(4,2), Franse taal en cultuur (4,2), de
bachelor (4,2) en research master (4,1)
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
(4,1) zijn bovengemiddeld.
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Onderwijsprijs 2016
De Onderwijsprijs 2016 wordt
op 31 mei toegekend aan het
bachelorvak Taalontwikkeling
(Neerlandistiek) en het
mastervak Intimate Politics:
Culture and Subjectivity in
Soviet and Post-Soviet Russia
(Europese studies).

Onderzoeksintensief
Volgens juryvoorzitter Caroline Kroon wordt
het vak Taalontwikkeling al jaren zeer hoog
gewaardeerd door studenten. In dit postpropedeusevak, gecoördineerd door Fred
Weerman, wordt met behulp van activerende werkvormen toegewerkt naar een
concreet eindproduct, een congres met bijbehorende publicaties. Studenten worden
opgenomen in een community of learners
met ouderejaars en docenten. Volgens de
jury is het vak bovendien een goed voorbeeld van hoe een bacheloropleiding maximaal onderzoeksintensief ingericht kan
worden.

Inzet digitale middelen
Het mastervak Intimate Politics: Culture and
Subjectivity In Soviet and Post-Soviet Russia

van Sudha Rajagopalan is volgens het juryrapport inhoudelijk rijk en gevarieerd. Op
een uiterst effectieve manier wordt gebruikgemaakt van de inzet van digitale middelen
en werkvormen om het gezamenlijk leren te
bevorderen, vanuit de gedachte dat leren
het meest effectief is als het vormgegeven
wordt als een gezamenlijke activiteit.

Andere genomineerde vakken
Daarnaast waren genomineerd: de bachelorvakken Thinking like an Economist (Europese
studies) van Paul Teule en Vaardig Duits:
uitzichten en vergezichten, van Henning
Radke en Carla Dauven-van Knippenberg,
en het mastervak Changing Sounds:
Ongoing Phonetic and Phonological Changes
and their Motivation (Linguistics) van Silke
Hamann.

Caitlin Meyer neemt namens Fred Weerman
de prijs voor Taalontwikkeling in ontvangst

Decaan Frank van Vree reikt de prijs ter waarde
van € 1.500 uit aan dr. Sudha Rajagopalan

FGw in de rankings
Times Higher Education World University rankings
Universiteit van Amsterdam
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Jubileumbijeenkomst
30 jaar INTT
Op 23 november 2016 viert het INTT in de
Waalse Kerk zijn 30-jarig jubileum. Het INTT
is in de loop der jaren van Instituut voor
Nederlands als Tweede Taal uitgegroeid tot
het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs
en Taaladvies.
Niet alleen uit het buitenland afkomstige
(aspirant-)studenten en medewerkers
hebben behoefte aan ondersteuning bij
het leren van Nederlands, ook de taalvaardigheid van Nederlandstalige studenten
kan te wensen overlaten. Voor deze doelgroep heeft het INTT onder auspiciën van
het College of Humanities speciale remediëringscursussen ontwikkeld en voor een
breder publiek een schrijfcentrum in het
leven geroepen. Daarnaast organiseert het
INTT regelmatig na- en bijscholingscursussen
en mastercourses over examentraining voor
docenten uit het middelbaar onderwijs.

Tijdens de jubileumviering worden al deze
facetten van het instituut in korte presentaties belicht, variërend van Nederlands leren
aan de hand van poëzie en muziek tot een
MOOC Beter schrijven. De middag wordt
afgesloten door Bas Heijne met zijn column
Een woord, een taal, een land; waarom
spreken we nog Nederlands?.
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Zia Haider Rahman
benoemd tot writer
in residence
De Brits-Bengalese auteur Zia Haider
Rahman is per 1 februari 2016 writer in
residence aan de UvA. Hij verblijft twee
maanden in Amsterdam en geeft colleges
en masterclasses aan studenten en
promovendi.
Daarnaast is er een publieksprogramma in
samenwerking met De Balie en uitgeverij
Hollands Diep.

Jaarbeeld Geesteswetenschappen

TAALBELEID
De FGw heeft, evenals de UvA als geheel,
een sterk internationaal profiel en wil een
omgeving creëren waarin studenten en
docenten uit binnen- en buitenland succesvol kunnen participeren. Bij deze ambitie
hoort het formuleren van een integraal taalbeleid. Door de groeiende instroom van
internationale studenten en docenten en
het toegenomen aanbod van Engelstalige
bachelor- en masterprogramma’s is het
opstellen van taalbeleid urgent geworden.
In de notitie Taalbeleid binnen de FGw: naar
een Tweetalige faculteit wordt een eerste
stap gezet in het formuleren van beleid met
betrekking tot taalvaardigheid van docenten
en studenten, met bijzondere aandacht voor
de kwaliteitsborging van het onderwijs in
een tweetalige of meertalige faculteit.
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Sven Dupré is per 1 januari benoemd
tot hoogleraar Geschiedenis van kunst,
wetenschap en techniek. Het betreft
een deeltijdaanstelling, in combinatie
met zijn leerstoel aan de Universiteit
Utrecht en in het kader van een onderzoeksproject dat hij met een ERC-Consolidator Grant uitvoert aan de UU en
UvA en in het kader van het NICAS.

Sonja Smets is per
1 mei hoogleraar
Logica en epistemologie aan de Faculteit
der Geesteswetenschappen en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatie. Zij is
tevens benoemd tot
directeur van het
Institute for Logic,
Language and
Computation.

Frits Scholten is sinds 1 september
hoogleraar Geschiedenis van de westerse beeldhouwkunst, in het bijzonder van de Nederlanden van de late
Middeleeuwen tot 1800. De leerstoel
wordt mogelijk gemaakt door het
Bestuursfonds Hollandse Meesters /
Rijksmuseum Fonds.
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Murray Pratt is per 1 september benoemd tot
hoogleraar Contemporary
Cultural and Literary
Studies aan de Faculteit
der Geesteswetenschappen. Pratt zal de leerstoel
combineren met zijn
functie als decaan van
het Amsterdam University
College (AUC) van de
UvA en VU.

Nieuw

Charles Jeurgens is sinds 1 september
hoogleraar Archiefwetenschap. Hij
volgt Theo Thomassen op, die met
emeritaat is gegaan. Jeurgens blijft
naast zijn hoogleraarschap als adviseur
verbonden aan het Nationaal Archief.

Geertje Mak is per
1 september bijzonder
hoogleraar Politieke
geschiedenis van
gender in Nederland.
De leerstoel is ingesteld vanwege de
Stichting Wilhelmina
Drucker Fundatie.

Klaas Jan van den Berg begint op
1 juni als hoogleraar Chemische
aspecten van conservering en
restauratie van cultureel erfgoed,
in het bijzonder schilderkunst.
Het gaat om een deeltijdaanstelling bij de afdeling Kunst- en
cultuurwetenschappen, mogelijk
gemaakt door de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE) in het
kader van de samenwerking met
de UvA in het Ateliergebouw.

Ella Hendriks is op 1 september
aangetreden als hoogleraar
Conservering en restauratie.
Het gaat om een structurele
leerstoel binnen de Afdeling
Kunst- en cultuurwetenschappen, die eerder werd bekleed
door achtereenvolgens Anne
van Grevenstein-Kruse en
Jørgen Wadum.

Hoogleraren
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Afscheid

Martin Stokhof
TAALFILOSOFIE
Op 12 mei gaat Martin
Stokhof in zijn afscheidsrede Iets met mensen: filosofische ervaringen in op de
rol van de filosofie in een
context die gekenmerkt
wordt door een uitbreidend
naturalisme in de wetenschap zelf en een toenemende vraag naar toepasbaarheid van de kant van
onderzoeksfinanciers. Zijn
vertrekpunt vormen de
analyses van bepaalde vormen van ervaring (esthetisch, religieus, epistemologisch) die Ludwig
Wittgenstein verspreid in
zijn latere werk heeft gegeven en die kunnen leiden
tot een bepaling van filosofie als een type onderzoek
dat niet in oppositie staat
tot (natuur)wetenschappelijk onderzoek, er ook geen
deel van uitmaakt, maar
dat in een dynamische
relatie daartoe zichzelf
definieert en ontwikkelt.

Theo Thomassen
ARCHIEFWETENSCHAP
De informatiesamenleving
waarin we leven bestaat uit
een virtueel netwerk van
informatiesystemen en
organisaties van uiteenlopende schaal. In zijn
afscheidscollege De menselijke maat van informatiesystemen op 13 mei stelt
Theo Thomassen dat de
menselijke maat leidend
moet zijn bij het inrichten
van informatiesystemen.
Informatieprofessionals
moeten het proportionaliteitsprincipe in acht nemen:
hoe groot is groot, hoe snel
is snel en hoe uniform is
uniform genoeg? Zo wordt
voorkomen dat vertrouwen
en moraliteit als organiserende principes uit organisatie- en informatiesystemen
verdwijnen. De rol van de
archivaris, zijn professie en
de plaats van het wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek in de archiefwetenschap, is daarbij cruciaal,
maar ook onzeker.

Ena Jansen
ZUID-AFRIKAANSE LETTERKUNDE | STICHTING ZUIDAFRIKA HUIS NEDERLAND
‘Het onderwijs van en
onderzoek naar de ZuidAfrikaanse literatuur moet
plaatsvinden met inachtneming van de intense wisselwerking tussen literatuur
en samenleving.’ In deze
opvatting is Ena Jansen
de afgelopen vijftien jaar
gesterkt, vertelt zij in haar
afscheidscollege op 17 juni.
Jansens onderzoek naar
geschreven portretten van
huisbedienden laat zien dat
een studie van de Zuid-Afrikaanse letterkunde behalve
een (literair-)historische
onderneming van luisteren
en kennis opdoen, ook een
proces van zelfverkenning
is. Jansens zoektocht naar
geschreven portretten van
huisbedienden leidde in
2015 tot publicatie van het
boek Soos familie. Ter gelegenheid van haar emeritaat
verschijnt de Nederlandse
vertaling Bijna familie bij
uitgeverij Cossee.

Jaarbeeld Geesteswetenschappen

Jørgen Wadum
CONSERVERING EN
RESTAURATIE
Op 23 juni stelt Jørgen
Wadum in zijn afscheidscollege Ongekende mogelijkheden voor behoud van
cultureel erfgoed de ontwikkeling van het vak van
conservator-restaurator
centraal. Parallel aan de
opkomst van conservering
en restauratie als wetenschappelijke discipline
hebben zich theorieën ontwikkeld over de zorg voor
en behandeling van objecten met culturele betekenis.
De huidige opleiding van
de conservator-restaurator
als universitaire discipline
brengt de geesteswetenschappen en de natuurwetenschappen samen.
Wadum stelt vast dat dit
nieuwe uitdagingen met
zich meebrengt, maar
vooral ongekende mogelijkheden voor het behoud van
erfgoed en de verspreiding
ervan.

Olga Fischer
TAALKUNDE
In haar afscheidscollege
Zoo de ouden zongen, …?
– Taalkundige deuntjes
herontdekt schenkt Olga
Fischer op 21 oktober aandacht aan het begrip analogie. In haar monografie uit
2007 Morphosyntactic
Change kwam Fischer tot
het inzicht dat analogie aan
alles wat met taal te maken
heeft ten grondslag ligt,
en niet met taal alleen maar
met leer- en ervaringsprocessen in het algemeen.
De werking van analogie is
niet helder vast te leggen
in principes, regels en condities, en had om die reden
niet de belangstelling van
de formele, structurele taalkunde. Door de hernieuwde
aandacht voor taalgebruik
in context staat ook de
analogie weer volop in de
belangstelling mede dankzij
ontwikkelingen op het
gebied van artificiële intelligentie, en het gebruik van
almaar groter wordende
taalcorpora.
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Marianne van Leeuwen
MODERNE TRANSATLANTISCHE BETREKKINGEN |
STICHTING ATLANTISCHE
COMMISSIE
Westerse waarden en
belangen worden in de
confrontatie met jihadistisch terrorisme het best
beschermd door maatschappelijke veerkracht, en niet
door een streven naar
onkwetsbaarheid. Dit
betoogt Marianne van
Leeuwen op 11 november
in haar afscheidscollege
Terrorisme en westerse
veerkracht. De VS en de EU
hebben de afgelopen vijftien jaar intensief samengewerkt bij de bestrijding van
jihadistisch terrorisme. Die
samenwerking past binnen
de bredere bondgenootschappelijke betrekkingen.
Ze is echter ook geplaagd
door soms fundamentele
meningsverschillen over
doeltreffendheid en moraliteit. Van Leeuwen schetst
de strijd tegen terrorisme
en betoogt dat die het
meest doeltreffend is als hij
met gevoel voor proportionaliteit wordt gevoerd.

Evelien Gans
HEDENDAAGS JODENDOM |
STICHTING MENASSEH BEN
ISRAEL INSTITUUT
Hét joods perspectief
bestaat niet, betoogt
Evelien Gans op 15 december in haar afscheidscollege
Het belang van een Joods
perspectief. Aan de hand
van auteur Ischa Meijer
illustreert zij hoe joodse
perspectieven en thema’s
elkaar zowel tegenspreken
als aanvullen. Volgens Gans
is dit een blijk van veelzijdigheid en relevantie van
joodse geschiedenis en
cultuur, die tevens relevant
is voor andere minderheden. Biografie en familiegeschiedenis vormen een
uitgelezen manier om een
brug te slaan tussen individuele en collectieve
geschiedenis. Rode draad
in haar recente publicatie
The Holocaust, Israel and
the Jew (co-editor Remco
Ensel), waarin Nederlanders
als Willem Drees, Job
Cohen, Renate Rubinstein,
Geert Wilders, Theo van
Gogh en Mohammed
Bouyeri figureren, vormt
de stelling dat de Shoah
en Israël de twee nieuwe
aanhechtingspunten voor
naoorlogs antisemitisme
zijn geworden.

Hans Bennis
TAALVARIATIE | MEERTENS
INSTITUUT | KNAW
In het afscheidscollege
van Hans Bennis De kunst
van het verdwijnen op
16 december staat verdwijnende taal centraal. Bennis
gaat in op ‘fantoomtaal’,
taaldeeltjes die geen vorm
én geen betekenis hebben.
Taal wordt over het algemeen gekarakteriseerd als
een relatie tussen een vorm
(spraak, schrift, gebaar)
en een betekenis. In zijn
wetenschappelijke carrière
is Bennis vooral bezig
geweest met de structurele
analyse van stukjes taal,
zogenaamde dummies, die
wel een vorm maar geen
betekenis hebben, woordjes
als ‘er’, of stukjes taal,
‘gaps’, die geen vorm hebben maar wel een betekenis. Het zal blijken dat het
verdwijnen van taal een
langzaam proces is dat
gestuurd wordt door onderliggende taalstructuur.

Universiteit van Amsterdam

Herman Amersfoort
MILITAIRE GESCHIEDENIS |
NEDERLANDSE DEFENSIE
ACADEMIE
De ‘Task Force Uruzgan’
(TFU) werd in 2006 uitgezonden uit politieke overwegingen, zonder dat daaraan een militaire strategie
of een operatieplan ten
grondslag lag. Daarom
voorzag de TFU daar zelf in,
betoogt Herman Amersfoort in zijn afscheidscollege op 10 maart, getiteld
Nederland, de weg kwijt,
Over de teloorgang van de
militaire strategie en de
noodzaak van geschiedenis.
Het verlies aan vermogen
tot strategievorming is historisch verklaarbaar en een
internationaal verschijnsel
maar was ongunstig voor
de effectiviteit van de
TFU-operatie. Het is noodzakelijk een militaire strategie op te nemen in het
Toetsingskader en de Artikel
100-brief; bovendien zal
de oprichting van een
Nationale Strategische Raad
met een politiek-militaire
leiding, de zorg voor goede
inlichtingen en het opleiden
van strategen Nederland
helpen dit vermogen te
herwinnen.

Onderzoek
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Betrokken en enthousiast
In de loop van 2016 wordt in het
Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR) en de research
schools hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Midterm onderzoeksvisitatie, die uiteindelijk in
december plaatsvindt.

Dit is een mooie gelegenheid om, twee jaar na de
invoering van de nieuwe
onderzoeksstructuur, te
kijken naar waar we staan
en tevens ervaring op te
doen met het nieuwe
standaardevaluatieprotocol. Over de gehele
lijn is er reden tot tevredenheid over het verloop van
de visitatie: de beoordelingscommissie laat zich
in zeer positieve bewoordingen uit over de nieuwe
structuur, over de inhoudelijke herprofilering van
het onderzoek, en over
‘the overall atmosphere

Duizendste artikel op
romanticnationalism.net

De Encyclopedia of Romantic Nationalism, onder redactie van Joep Leerssen,
bereikt op 7 september de mijlpaal van duizend artikelen die online en in open
access beschikbaar zijn op romanticnationalism.net. Het Study Platform on
Interlocking Nationalisms (SPIN), met meer dan 360 auteurs, streeft ernaar alle
aspecten van dit belangrijke 19de-eeuwse Europese fenomeen te bespreken.
De encyclopedie zal bij Amsterdam University Press in druk verschijnen.

of commitment and
enthusiasm of the members
of the research staff’. Op
tal van punten levert de
commissie zinnig en constructief commentaar, dat
in aanloop naar de eigenlijke visitatie, eind 2018,
van grote waarde gaat
zijn. Ondanks de lopende
bezuinigingsagenda van
de faculteit is het AIHR in
staat in 2016 toch ook
nieuwe stappen te zetten.
Dankzij tijdelijk beschikbare middelen van Duurzame Geesteswetenschappen kan het AIHR onder
meer de onderzoeks

infrastructuur, de structuur
van het promotieonderzoek
en het eerste-geldstroom
onderzoek van jong talent
versterken.

ERC Consolidator
Grant voor Franz
Berto
Filosoof Franz Berto ontvangt
in februari de prestigieuze ERC
Consolidator Grant voor The Logic
of Conceivability: Modelling
Rational Imagination with NonNormal Modal Logics.
Samen met zijn groep wil Berto
met het project een paradigmaverschuiving in ons begrip van de
logica van menselijke verbeelding
voortbrengen. Zij doen dit via de
technieken van non-klassieke logica
gecombineerd met non-standaard
world semantics.

15

Universiteit van Amsterdam

Vidi voor Danielle van den Heuvel en
Jill Hilditch
In mei wordt bekend dat onderzoekers Danielle
van den Heuvel en Jill Hilditch een Vidi-subsidie
ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met de Vidifinanciering van 800.000 euro kunnen zij een
eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen
en een eigen onderzoeksgroep opzetten.

HERA-grant
Rob van der Laarse
In het voorjaar ontvangt een consortium van Europese
onderzoekers onder leiding van Rob van der Laarse
een HERA-grant van 1,2 miljoen euro voor Accessing
Campscapes: Inclusive Strategies for Using European
Conflicted Heritage (iC-ACCESS). iC-ACCESS, een van
de 18 gehonoreerde van de 605 ingediende voorstellen,
onderzoekt de verschillen in collectieve herinnering
van bijvoorbeeld de nationaalsocialistische en commu
nistische terreur.

TOEKENNINGEN VRIJE COMPETITIE GEESTESWETENSCHAPPEN
In januari kent de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) aan tien geesteswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen, zonder thematische
randvoorwaarden, financiering
toe; drie projecten van de UvA
worden gehonoreerd.

Rens Bod en Jeroen van
Dongen voor The Flow of
Cognitive Goods: Towards
a Post-Disciplinary History
of Knowledge. Wetenschappelijke disciplines
worden vaak opgevat als
op zichzelf staande eenheden. Dit beeld is historisch onjuist: er vindt continu grensoverschrijdende
ideeënuitwisseling plaats.
Niet zelden leidt juist dit
tot wetenschappelijke
doorbraken. Om, bewust
of onbewust, stereotiepe
onderscheidingen niet in
stand te houden, moeten
historici komen tot een
overkoepelende, postdisciplinaire wetenschapsgeschiedenis.

Gerard Steen, Corina
Andone, Francisca Snoeck
Henkemans en Jean Wagemans voor Resistance to
metaphor. Onderzoekers
concluderen dat we onbewust denken en redeneren
in metaforen in bijvoorbeeld wetenschap (brein
als machine) en politiek
(tsunami van islamisering).
Maar we weten niet hoe
wij dergelijke metaforen
of ongewenste implicaties
daarvan kritiseren. Dit
project onderzoekt
waarom en hoe wij ons
kunnen verzetten tegen
ongewenst metafoorgebruik.

James Symonds en Jerzy
Gawronski voor Diaspora
and identity: an integrated
archaeological and historical investigation into
material life, ethnicity,
and diet in the district of
Vlooienburg, Amsterdam
(AD 1600-1800). In 19811982 zijn op het Waterlooplein twee huizenblokken met zo’n honderd
beerputten opgegraven.
Deze bevatten een geweldige hoeveelheid huisraad
en etensresten uit de
17de en 18de eeuw. Nader
onderzoek van deze vondsten levert nieuwe kennis
op over de dagelijkse
gebruiksvoorwerpen,
voeding en culturele
achtergronden van de
– merendeels joodse –
bewoners in deze stadswijk.

Onderzoek
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In het voorjaar van 2016 zorgt de presentatie van de
17de-eeuwse zijden japon, gevonden in een scheepswrak
in de Waddenzee bij Texel, voor wereldnieuws: in meer dan
130 bijdragen wordt dit nieuws door binnen- en buitenlandse media verspreid. ‘Zelden, misschien wel nooit, is
er zo’n grote textielvondst gedaan in een maritieme
context’, aldus Maarten van Bommel, hoogleraar Natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed aan de UvA. Behalve
de garderobe had het schip interieurtextiel, stammen
palmhout en gebruiksartikelen aan boord, zoals Italiaans
aardewerk, een vergulde zilveren bokaal en mastiek van
het Griekse eiland Chios.
Van Bommel, onder wiens leiding het onderzoek plaatsvindt, zal samen met het Rijksmuseum, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en andere UvA-onderzoekers
de vondst materieel onderzoeken op de karakterisering
en conservering van deze unieke vondst. Begin december
presenteert Van Bommel tijdens de opening van de
tentoonstelling Duiken in details in Museum Kaap Skil
op Texel de stand van zaken van het onderzoek.

‘Koninklijke’ garderobe
uit 17de eeuw gevonden in
de Waddenzee
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OPEN SCIENCE EN
HUMANITIES
In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek organiseert de faculteit in 2016 een bijeenkomst over open science met Martin Stokhof, Johan Rooryck, Joep Leerssen,
Charles Forceville en Irene Zwiep. Zij gaan in op de vraag
hoe de geesteswetenschappen transparanter en toegankelijker gemaakt kunnen worden. Open science is steeds
vaker een onderdeel van het wetenschappelijk proces.
Financiers stellen eisen, tijdschriften stappen over van
vaste abonnementen naar een model van open access,
wat goedkoper is en geen publicatiekosten voor de
auteur met zich meebrengt.

Erasmusprijswinnaar A.S. Byatt in gesprek met Edmund de Waal

Byatt-conferentie
door het Huizinga
Instituut

Paul Boersma ontwerpt
facultair dataprotocol

Ter ere van de toekenning van de Erasmusprijs aan de Engelse auteur A.S. Byatt
organiseert het Huizinga Instituut voor
Cultuurgeschiedenis, waarvan de faculteit
penvoerder is, in september een conferentie
met als titel Life Writing and European
Identities, samen met Praemium Erasmianum en de Onderzoekschool Literatuurwetenschap. Byatt ontvangt de Erasmusprijs
voor haar bijdrage aan het genre Life
Writing.

Volgens Paul Boersma, directeur van het Amsterdam Center for Language and
Communication (ACLC), is de richtlijn voor het protocol Open onderzoeksdata
als default, tenzij gesloten nodig, zoals ook de EU vanaf 2017 zal eisen. Hierdoor zijn zeer waardevolle meta-analyses mogelijk die van groot maatschappelijk nut zijn. ‘Als er in de jaren zeventig een meta-analyse gedaan was naar
wiegendood, zouden er 60.000 baby’s minder gestorven zijn’, vertelt Boersma
in een interview. ‘Open onderzoeksdata kunnen dus mensenlevens redden.’
Een van de vier doelen van het facultaire dataprotocol is dat onderzoekdata
zoveel mogelijk gedeeld worden, na afronding van het onderzoek. Boersma
vertegenwoordigt de UvA-onderzoekers in de programmaraad Research Data
Management (RDM).

Worlding the Brain
In maart en november organiseert Patricia Pisters in samenwerking met Stephan Besser en Blandine Joret de symposia
Worlding the Brain over neurowetenschap in relatie tot
wijsbegeerte, literatuur, film, big data en kunst. Op Worlding
the Brain treden geesteswetenschappers, neurowetenschappers en kunstenaars in dialoog. In 2017 zal het derde
symposium aan de UvA worden georganiseerd, daarna
nemen internationale partners het stokje over.

Onderzoek
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SUBSIDIES VOOR ZES PHD’S
Na een zeer competitieve selectieprocedure kent de faculteit PhD’s toe aan zes getalenteerde onderzoekers; zij krijgen een betaalde promotieplaats met financiering uit Duurzame Geesteswetenschappen. De toekenningen betreffen:
• Ilaria Canavotto
Contradiction and Negation in Action Deontic Logic
• Tom Kayzel
How everything became economics: The rise of the CPB
and economic thinking in Dutch political debates
• Aysenur Korkmaz
Local and diasporic family memories of the Armenian
genocide: a transnational ethnography
• Nour A. Munawar
Lifecycles of Heritage in Conflict: Destruction - (Re)construction and Representation of Archaeological Heritage
in Syria & Iraq
• Sybren Spit
Meta-linguistic awareness in early (second) language
acquisition
• Alexander Thinius
What Does it Mean to be of a Particular Gender Critical
Essentialism in Philosophy of Gender.

Vossius
Centre en
Vossius
Fonds
Facultair Aspasia Fonds
Vijf medewerkers krijgen in februari een subsidie
toegekend uit het facultaire Aspasia Fonds, die
hen vrijstelt van onderwijstaken teneinde een
subsidieaanvraag te schrijven: Carolyn Birdsall
(AHM), Chiara de Cesari (ARTES), Silke Hamann,
(ACLC), Katrin Schulz (ILLC) en Maartje van Gelder (ASH). Het facultaire Aspasia Fonds is mogelijk gemaakt door de NWO Aspasia premies van
Judith Rispens, Esther Peeren en Yolanda Rodriquez Perez. Het NWO Aspasia-programma wil de
doorstroom van vrouwen naar het niveau van
universitair hoofddocent en hoogleraar
bevorderen.

Jaarbeeld Geesteswetenschappen

Martelaarschap
Begin december organiseren Jan Willem
van Henten en Ihab Saloul de expert
meeting ‘Canonization and Cross-Cultural
Martyrdom’. Martelaarschap is een meer
dan tweeduizend jaar oud en wijdverbreid
verschijnsel en, op dit moment, zeer actueel.
Doel van de bijeenkomst is de aspecten
van canonisatie en interculturele praktijken van het martelaarschap te belichten
aan de hand van diverse voorbeelden uit
literatuur, film, politiek en moderne kunst.

RE-DREAMING THE STREET
In het onderzoeksproject Re-Dreaming the Street, van Ellen Rutten, dient
het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart, een diverse buurt in verandering,
als case study. Hoe zou de maatschappij eruit zien als er minder regels en
verordeningen zijn en de inwoners het voor het zeggen hebben?
		
Zouden we de imperfecties die ontstaan
door de diverse wensen van verschillende bevolkingsgroepen omarmen
of uitfilteren?
Rutten werkt in dit project, dat
binnen haar Vidi-project over
imperfectie valt, samen met
Droog Design, Sublime Imperfections, diverse musea en de
Gemeente Amsterdam.

Op 27 juni wordt het
Vossius Centre for History
of Humanities and Sciences officieel geopend.
Het Vossius Centre brengt
onderzoekers van verschillende faculteiten
samen die onderzoek
doen naar de geschiedenis van de geesteswetenschappen, natuurkunde
en wiskunde.
Per 1 september wordt
ook het Vossius Fonds
in het leven geroepen.
Studenten, docenten en
onderzoekers kunnen
een beroep doen op het
fonds ter ondersteuning
van activiteiten op het
terrein van de geschiedenis van de Universiteit
van Amsterdam.
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Promoties en promovendi uitgelicht

ILLC
INSTITUTE FOR LOGIC, LANGUAGE
AND COMPUTATION
Ivano Ciardelli streeft met zijn onderzoek
Questions in Logic twee doelen na: naar
voren brengen wat de relevantie van
vragen voor de logica is, én een welgefundeerde theorie van de logica van
vragen in een klassiek logisch kader tot
stand brengen.

s

AMSTERDAM SCHOOL OF HISTORICAL
STUDIES
Centrale vraag in het proefschrift van
Mónica Colominas Aparicio The Religious
Polemics of the Muslims of late Medieval
Christian Iberia. Identity and Religious
Authority in Mudejar Islam is hoe de
Mudejar hun identiteit en religieuze
autoriteit in relatie tot christenen, joden,
en belangrijker nog, andere moslims
verwoorden.

Promoties

Publicaties
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AMSTERDAM CENTER FOR LANGUAGE
AND COMMUNICATION
Pasgeborenen zijn gevoelig voor combinaties van visuele en auditieve communicatie. Sophie ter Schure onderzoekt in
The Relevance of Visual Information on
Learning Sounds in Infancy of dit van
invloed is op het leren van de klanken
van hun moedertaal en of articulatie
de enige visuele informatie is die dit
proces kan beïnvloeden.

onderzoek

ASH

00

ACLC

Graduate School for Humanities

AMSTERDAM SCHOOL FOR CULTURAL
ANALYSIS
In haar onderzoek The Webcam as an
Emerging Cinematic Medium combineert
Paula Albuquerque kunstpraktijk en
-onderzoek. Zij analyseert de cinematografische mogelijkheden van bewakingscamera’s en de daaruit voortvloeiende
impact op de mens in de stedelijke
ruimte. Vraag is ook hoe de kunstenaar
gebruik kan maken van dit, tegelijkertijd,
esthetisch én onderdrukkend medium.

5
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7000

Promoties per OZI
ACLC
16
ARTES
AHM
4
ARTES
5
ASCA SCHOOL
18 FOR REGIONAL,
AMSTERDAM
ASH
15 EUROPEAN
TRANSNATIONAL
AND
ILLC
4
STUDIES
In De geschiedenis van Indonesische studenten in Europa beschrijft Klaas Stutje
het dagelijkse leven van deze studenten
in de Europese hoofdsteden in de jaren
twintig van de vorige eeuw en schetst hij
de strijd die ze voeren om hun verschillende politieke agenda’s na te streven
tegen de achtergrond van de vermeende
eenheid van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

Refereed articles in tijdschrift: 350
Non-refereed articles in tijdschrift: 26
Boeken: 61
Boekdelen: 363
Artikel in vaktijdschrift: 88
Rapporten, boeken/boekdeel (populair), bijdrage dag/weekblad of tijdschrift: 103
Boekbespreking: 111
Boek- en tijdschriftredactie: 101
Radio- of televisieoptreden: 47
Overig: 20

n

ASCA

AMSTERDAM SCHOOL FOR HERITAGE,
MEMORY AND MATERIAL CULTURE
Sanneke Stigter onderzoekt in haar
proefschrift Between Concept and
Material. Working with Conceptual Art:
A Conservator’s Testimony verschillende
benaderingen van behoud van conceptuele kunst in een museumcontext. In haar
onderzoek laat zij de museumpraktijk
achter de schermen zien en werpt zij een
nieuw licht op iconische kunstwerken.
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Ontwikkeling 2e en 3e geldstroom
De baten uit contractonderzoek zijn in 2016
ten opzichte van 2015 met 1,2 miljoen euro
toegenomen. Voor een deel (k€ 395) wordt
dit verklaard door de onderzoeksactiviteiten
van CEDLA, dat vanaf 2016 financieel-administratief deel uitmaakt van de faculteit.
Voor het grootste deel (k€ 763) is de toename te danken aan de groei van subsidies
voor onderzoeksactiviteiten. De personele
inzet is met 10,9 fte toegenomen.

Omzet contractonderzoek in k€
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e
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e
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Succesvol subsidiejaar
De faculteit verwerft in 2016 meerdere grote persoonsgerichte subsidies van
NWO en via Horizon 2020, het programma van de Europese commissie voor
onderzoek en innovatie (zie overzicht). Onderzoekers van de faculteit blijken
steeds succesvoller als het gaat om het verkrijgen van Europese subsidies.
Voor het eerst in jaren heeft een onderzoeker van
de FGw een VICI-subsidie ontvangen, de grootste
persoonlijke subsidie van NWO. Arianna Betti, hoogleraar Taalfilosofie, zal samen met drie post-docs en
één promovendus de komende jaren onderzoek
doen naar computationele ideeëngeschiedenis.
Ondanks de toenemende aanvraagdruk blijven
onderzoekers ook succesvol in het aanvragen van
nationale en internationale persoonlijke subsidies:
VENI, VIDI, ERC Starting en ERC.
Hiermee komt ook een groot aantal nieuwe postdocs
en promovendi naar de faculteit. De faculteit is succesvol gebleken bij twee nieuwe programma’s van NWO,
Caribbean Research en Archeologische vondsten in
Internationaal Perspectief. Binnen het programma
Promoties in de Geesteswetenschappen worden drie
promotieplaatsen aan de faculteit toegekend. Daarnaast verwerft de faculteit ook enkele kleinere
onderzoekssubsidies bij zowel NWO als andere
financiers. Dit zijn onder andere de NWO Museumbeurzen, waarmee medewerkers van lokale musea
samen met onderzoekers van de faculteit onderzoek
doen dat ten goede komt aan de museale praktijk.
Een ander voorbeeld is de Internationalisering in de
Geesteswetenschappen-subsidie voor het opzetten
van samenwerkingsverbanden met buitenlandse
onderzoeksgroepen.
Yolanda Rodriguez Perez heeft in het studiejaar 20152016 een Aspasia ontvangen, de NWO-premie om de
doorstroming van vrouwelijke universitair docenten te
laten doorstromen naar het niveau van hoofddocent
of hoogleraar. Een deel van de premie wordt besteed
aan diversiteitsbeleid, waarvoor de faculteit een
eigen fonds heeft opgezet waarmee het onderwijs
dat onderzoeksters geven, door anderen kan worden
gegeven zodat zij een grote onderzoeksaanvraag bij
NWO of de ERC kunnen voorbereiden.
De lijst van onderzoeksresultaten, die in 2016 door
FGw-onderzoekers zijn bereikt, is indrukwekkend in
omvang en in diversiteit. Een aantal in het oog
lopende voorbeelden zijn hier opgesomd. De lijst is
verre van compleet.

EUROPESE SUBSIDIES:
HORIZON 2020

NWO
SUBSIDIES

ERC CONSOLIDATOR
• Guy Geltner: Healthscaping urban
Europe: bio-Power, space and society,
1200-1500.

VICI
• Arianna Betti: Ideeën op schaal – Naar
een computationele ideeëngeschiedenis.

ERC STARTING GRANT
• Jakub Szymanik: Cognitive semantics
and quantities.
HORIZON 2020
• Rob van der Laarse (hoofdaanvrager):
Accessing campscapes: inclusive strategies
for using European conflicted heritage,
HERA.
MARIE CURIE ITN
• Rob van der Laarse (mede-aanvrager):
Critical heritage studies and the future
of Europe.
MARIE CURIE
• Anna Menyhert: Trauma studies in the
digital age: the impact of social media on
trauma processing in life narratives and
in trauma literature: the case of Hungary.

VIDI
• Danielle van den Heuvel: Women of(f)
the street.
• Jill Hilditch: Tracing the potter’s wheel
in the Bronze Age Aegean.
VENI
• Martin Lipman: A fragmented world:
a new philosophical approach to
perspectival facts.
• Manon Parry: Human curiosities:
expanding the social relevance of
medical museums.
• Leonie Schmidt: Pop preachers and
counter-terror culture: contesting
terrorism through social media and
popular culture in Indonesia.
CARIBBEAN RESEARCH
• Sruti Bala: Cultural practices of
citizenship under conditions of
fragmented sovereignty.
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN
INTERNATIONAAL PERSPECTIEF
• Helmer Helmers (mede-aanvrager):
Maritime archaeology meets cultural
history: the Texel shipwreck BZN17 in
context.

Organisatie
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Afsluiting facultaire agenda
In maart 2015 wordt, als antwoord op de grote
onrust in de faculteit en de bezetting van het
Bungehuis, besloten de toekomstplannen van
de faculteit stil te leggen om zo ruimte te maken
voor een faculteitsbrede discussie over de meest
brandende kwesties. Deze stap wordt in april
2015 gevolgd door het opstellen van de facultaire agenda FGw in Transitie en de instelling
van werkgroepen die zich buigen over uiteenlopende kwesties op het terrein van onderwijs,
onderzoek, bestuur en personeelsbeleid.
Van september 2015 tot eind juni 2016 gaan elf
werkgroepen aan de slag met hun opdracht. Via

de Nieuwsflits en de website worden de diverse
rapporten onder de aandacht gebracht van
medewerkers en studenten. De bevindingen van
diverse werkgroepen krijgen vervolg in facultair
beleid of maatregelen, zoals de invoering van
‘toetsdossiers light’ en urentoekenning voor
leden van de opleidingscommissies, nieuwe programmeerkaders voor masterprogramma’s,
diverse vernieuwde programma’s op het gebied
van taal-, cultuur- en regiostudies, nieuw beleid
ten aanzien van tijdelijke contracten en een
geïntegreerd HRM-beleid. Ook ligt er een plan
van aanpak om wijzigingen in het besturings-

model door te voeren met onder andere maatregelen ter versterking van het subsidiariteitsbeginsel waarbij besluitvorming zo laag mogelijk
in de organisatie wordt belegd. Met de rapporten van de werkgroepen en de daaruit voortvloeiende maatregelen worden in de komende
jaren stappen gezet voor een duurzame toekomst
van de faculteit.

Stap naar
de toekomst
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Fred Weerman
benoemd tot
decaan
In januari 2016 start de procedure voor
de benoeming van een nieuwe decaan.
Een facultaire adviescommissie stelt, na raadpleging van medewerkers, het profiel op
dat door het College van Bestuur wordt
vastgesteld. In de sollicitatiecommissie zijn
medewerkers uit de faculteit vertegenwoordigd, onder wie de voorzitters van de Onder-

nemingsraad en de Facultaire studentenraad. Na een open en transparante
procedure wordt Fred Weerman, voorzitter
van de afdeling Neerlandistiek van de faculteit, door het College voorgedragen.
Weerman presenteert zijn ideeën voor de
toekomst van de faculteit tijdens een openbaar debat met de facultaire gemeenschap
en voert draagvlakgesprekken met de medezeggenschap. Volgens Weerman is de FGw
met haar brede palet, interdisciplinaire
attitude, de banden met de stad, de hoge
internationale ranking en Amsterdamse
branie, een faculteit met een enorme
potentie.
Het College benoemt Fred Weerman per
1 september als nieuwe decaan van de
Faculteit der Geesteswetenschappen.
Fred Weerman is sinds 2001 hoogleraar
Nederlandse taalkunde aan de UvA. Hij was
in diverse functies nauw betrokken bij grote
onderwijsvernieuwingen. Hij is lid van het
interdisciplinaire Amsterdam Brain and
Cognition Centre (ABC) van de UvA en
was gasthoogleraar aan onder andere de
University of Wisconsin-Madison en de
Australian National University in Canberra.
In 2011 was hij fellow aan het Netherlands
Institute for Advanced Study in the
Humanities and Social Sciences (NIAS).
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Afscheid Frank van Vree
Tijdens de facultaire opening van het academisch jaar 2016-2017 neemt Frank van Vree
afscheid als decaan. In zijn afscheidsrede
Voorbij Giglio schetst hij de koers die de
faculteit onder zijn decanaat heeft gevaren
en die hij vijf jaar daarvoor was begonnen
met een optimistische speech tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum. Hij vergeleek de faculteit destijds
met een modern passagiersschip, met een
grote bemanning en veeleisende klanten,
een schip dat zich door zijn enorme afmetingen niet gemakkelijk zou laten bijsturen.
‘Het leek me een aardige metafoor – tot drie
dagen later het Italiaanse vlaggenschip Costa
Concordia voor de Italiaanse kust van Isola
del Giglio aan de grond liep en kapseisde en
kapitein Francesco zo ongeveer als eerste
van boord ging, terwijl de kustwacht hem
tot de orde probeerde te roepen met de
gevleugelde woorden: ”Vada a bordo,
cazzo!” (ga aan boord, lul!).’ Van Vree
hoopte nadien stilletjes dat niemand zijn
toespraak hiermee in verband zou brengen,
maar in september bij zijn afscheid doet
hij het zelf: ‘de faculteit is bijna op de klippen
gevaren, we hebben ze geschampt, er was
schade, maar uiteindelijk lijken wij ons
”Isola del Giglio” toch definitief achter ons
te hebben gelaten.’

Van Vree noemt in zijn afscheidsrede ook
de thema’s die de agenda van de faculteit
de komende jaren zouden moeten bepalen.
Volgens hem is de discussie over kwaliteit
versus kwantiteit broodnodig om het toekomstige onderwijs- en onderzoeksbeleid
van de UvA en de faculteit een hechtere
basis te geven. Teamwork vormt de spil van
onderwijs en onderzoek van de toekomst:
docenten en onderzoekers die verschillende
kwaliteiten binnenbrengen, en de uitwisseling en samenwerking met uiteenlopende
disciplines. Daarvoor is volgens Van Vree
autonomie van grote betekenis: zowel autonomie op het niveau van ‘sturing van het
onderzoek door nationale en Europese overheden en bedrijven’ als autonomie ‘om de
doorgeslagen regelgeving en controle in met
name het onderwijs’ het hoofd te bieden.
Frank van Vree is per 1 september benoemd
tot directeur van het NIOD Instituut voor
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

‘Autonomie is van
grote betekenis’

Paradiso

Orgelpark
Jeugdtheater De Krakeling

DeLaMar

▲ Melkweg

Stadsschouwburg

Theater Bellevue

▲ Nederlands Kankerinstituut

Foam

▼ Tropenmuseum
▼ InHolland
▼ Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (HvA)

Menasseh ben Israel Instituut
Joods Historisch Museum

▼ Stichting Natura Artis Magistra

Conservatorium van Amsterdam (AHK)
Scheepvaartmuseum

Bimhuis

Mediamatic
Muziekgebouw aan ‘t IJ

▼ Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
▼ Nederlands Economisch-Historisch Archief

Nederlandse Filmacademie (AHK)
Reinwardt Academie (AHK)

Hermitage Amsterdam

Academie voor Theater en Dans (AHK)

De Nederlandse Opera

Nieuw Dakota

Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences
Duitsland Instituut Amsterdam
Hermetica

Tolhuistuin

Eye Filmmuseum
Stichting Framer Framed

NDSM
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Onderzoeksfonds voor Alevitisme

Gemeente Amsterdam

Meertens Instituut
UvA Bushuis/Oost-Indisch Huis

Monumenten en Archeologie Gemeente Amsterdam

UvA Universiteitstheater

Zuid-Afrika Huis

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

De Brakke Grond

Amsterdams Universiteitfonds
Amsterdam Museum
Theater Frascati

UvA Oude Turfmarkt
Stadsarchief Amsterdam
UvA Binnengasthuis

Allard Pierson Museum

Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis

Prins Bernhard Cultuurfonds

Bijbels Museum

Wilhelmina Drucker Fundatie

Toneelmakerij

De Meervaart

▲ ICK Amsterdam

Amsterdamse Universiteitsvereniging
Boekmanstichting

Toneelgroep Amsterdam
Van Gogh Museum
Fiep Westendorp Foundation
Rijksmuseum
Concertgebouw Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed/Atelier
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
NIOD (KNAW)
Stichting Erik en Hans

Stedelijk Museum

▲ Gerrit Rietveld Academie

▲ Vrije Universiteit Amsterdam

Netwerk kunst en wetenschap
Jaarbeeld Geesteswetenschappen
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Kunst en wetenschap
in Amsterdam
De opening van het academisch jaar staat in het teken van
kunst en wetenschap. Een goede gelegenheid om de unieke
samenwerking tussen kunst en wetenschap in Amsterdam
binnen het Amsterdam Research Institute of the Arts and
Sciences (ARIASnl), dat in april 2016 van start is gegaan,
in de schijnwerpers te zetten. Binnen ARIASnl werken UvA,
VU, HvA, AHK en Gerrit Rietveld Academie samen.
Facultair onderzoeksdirecteur Thomas Vaessens wijst in zijn
introductie tijdens de opening op de historische banden die
hogeronderwijsinstellingen op het gebied van de kunsten
in Amsterdam hebben en die nu binnen ARIASnl worden
voortgezet, met als doel een toonaangevende rol te spelen
in het bevorderen, bundelen en versterken van (wetenschappelijk) onderzoek op het terrein van de kunsten.
ARIASnl is volgens Vaessens met name belangrijk in het
kader van het streven om het onderzoek en onderwijs van
de faculteit stevig in de stad te verankeren door samen te
werken met de ons omringende hogeronderwijsinstituten,
musea en erfgoedinstellingen.
Op de volgende pagina’s vertellen UvA-wetenschappers
over hun onderzoek op het grensvlak van kunst en
wetenschap.

Kunst en wetenschap
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Jeroen Boomgaard is docent Kunstgeschiedenis, coördinator van de master Artistic
Research en lector Art & Public Space aan de Gerrit Rietveld Academie. Sinds maart 2017
is hij programmamanager van ARIASnl, het onderzoeksplatform voor wetenschap en
kunsten in Amsterdam.

Een doctoraat in de kunsten
Jeroen Boomgaard vertelt over de plannen voor het in 2016 opgerichte ARIASnl, waar hij sinds kort leiding aan geeft. ‘Onder andere
wil ARIASnl promoveren in de kunsten bevorderen. Waarom is dat
nodig? Als je het formeel bekijkt kan promoveren voor een carrière
een mooie stap zijn. Voor studenten is de dissertatie een meesterproef. Zeker bij de geesteswetenschappen en de kunsten promoveren mensen niet omdat het moet, maar omdat ze dat willen.
Vanuit ARIAS vinden we dat niet alleen de universiteit, maar ook
een kunsthogeschool een promotietraject zou moeten kunnen aanbieden. Vergelijk het met DocArtes in België, een doctoraat in de
kunsten. En dat is niet alleen voor de kunstenaar zelf een kwestie
van erkenning, ook voor het veld kan het een vorm van legitimatie
zijn, juist in tijden van bezuinigingen en discussie over het bestaansrecht van de kunsten is de theoretische uiteenzetting met het vak
essentieel. Vooral is het voor de kunstenaar de mogelijkheid om
zijn praktijk op een andere manier te beschouwen.’
Verrijking
Artistiek onderzoek is volgens Boomgaard zeker geen zwak aftreksel
van wetenschappelijk onderzoek. In het artistiek onderzoek worden
twee methodes gecombineerd: de manier van werken van de wetenschapper en die van de maker en zo kunnen er twee verschillende
antwoorden ontstaan op dezelfde onderzoeksvraag. Kunst kan zich
verzetten tegen de vastere omheining van de wetenschap. Dat
maakt de samenwerking juist zo spannend en kan een verrijking
zijn voor de wetenschap’.
‘Er zijn drie thema’s van de Nationale Wetenschapsagenda waar we
als ARIASnl op aansluiten: nieuwe manieren van kennisontwikkeling,
creatieve technologieën voor de gezondheidszorg en innovatieve
concepten voor de stad. Maar we gaan ons er niet toe beperken, dan
sluit je al in de beginfase te veel uit. Er zijn nu al prachtige voorbeelden
van onderzoeken uit de deelnemende instituten, zoals Miscommunicatie als designstrategie, Emotienetwerken, Ontwerp van lege plekken
in de stad en Architectuur voor alzheimerpatiënten. ARIASnl kan hier
iets aan toevoegen, als sterk merk bijvoorbeeld voor prestigieus
internationaal artistiek onderzoek. ARIASnl wil geen research school
zijn, alle onderzoekers die aan ARIASnl verbonden zijn hebben al
een thuisbasis. ARIASnl wil een platform voor debatten, tentoonstellingen en congressen zijn, een ontmoetingsruimte waar kunstenaars
en wetenschappers samen kunnen nadenken over onderzoeksthema’s
en -praktijk, waar je inhoudelijke, maar ook financiële samenwerkingsverbanden kunt opzetten.’
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Maarten van Bommel is hoogleraar Natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed aan de UvA. Van Bommel combineert
analytisch chemisch onderzoek en onderzoek naar veroudering en historische receptuur
met het retoucheren met licht om al deze kennis, reversibel, te vertalen naar het object.
Maartje Stols-Witlox is universitair docent schilderijenrestauratie aan de UvA. Zij is
onder meer lid van PAinT, Paint Alterations in Time, een interdisciplinair project dat een
leidraad wil bieden voor een verbeterde wetenschappelijke basis voor toekomstige
conserveringsstrategieën.
Van Bommel en Stols-Witlox maken deel uit van NICAS, het Netherlands Institute for
Conservation, Art and Science, een samenwerkingsverband tussen het Rijksmuseum,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, UvA en TU Delft.

Een stoel op wieltjes
‘Er zitten intuïtieve aspecten aan het restaureren van kunst, daarop moet je
reflecteren en je keuzes documenteren en verantwoorden’, vertelt Maartje
Stols-Witlox. ‘Je moet het gevoel niet uitzetten want kunst is gemaakt om
ervan te genieten, maar bij restaureren horen ook rationele afwegingen. En
je hebt een stoel op wieltjes nodig om af en toe achteruit of opzij te kunnen
rollen, om het kunstwerk uit een andere invalshoek te bekijken, zowel letterlijk als figuurlijk.’ Maarten van Bommel is bij toeval met het vakgebied in
contact gekomen. ‘Ik werd direct getriggerd toen ik tijdens een stage met
de problematiek van restauratie werd geconfronteerd. Voor mij was dit een
inspiratie om naar toepassingen van mijn vak, de chemie, te zoeken. Toen ik
de zeventiende-eeuwse jurk uit het scheepswrak bij Texel op het computerscherm bestudeerde, keek ik vrij klinisch, maar als je dan het origineel van
dichtbij in ogenschouw neemt, het voelt en ruikt, dan zie je dat de werkelijkheid zo veel complexer en interessanter is.’
Littekens en veroudering
Van Bommel en Stols-Witlox zijn het erover eens dat wij zullen blijven worstelen met de ideale manier om kunst te bewaren. ‘Willen we de Nachtwacht
eigenlijk wel zien in de originele staat? Had Rembrandt misschien de tekenen
van ouderdom juist gewaardeerd? Als restaurator moet je je stelselmatig
afvragen wat het doen of laten van een ingreep betekent voor de beleving
van de kijker en het behoud van het werk,’ aldus Maartje Stols-Witlox.
’Uitvoering en denkproces zijn niet te scheiden, ogenschijnlijk kleine
beslissingen kunnen grote consequenties hebben voor behoud van het
kunstwerk.’
Van Bommel vult aan dat zelfs het retoucheren van kunstwerken met
gekleurd licht om een indruk te geven van hun oorspronkelijke uiterlijk een
ethisch vraagstuk kan opwerpen. ‘We kunnen bijvoorbeeld Van Goghs slaapkamer zo uitlichten dat we in plaats van de blauwe, zoals we hem kennen,
een violette slaapkamermuur, zoals hij ooit is geweest, zien. Het is geweldig
dat dit kan. Dit kun je elk gewenst moment weer terugdraaien, het is reversibel. Maar realiseer je dat je dan wel iets creëert dat nooit heeft bestaan. Je
ziet originele kleuren op een craquelé-achtergrond. Voor de kunstbeleving
is het littekenweefsel en de verkleuring misschien wel belangrijker.’
Het onderzoek naar conservering en restauratie heeft in de afgelopen
decennia een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De bundeling van kunsten natuurwetenschappelijk onderzoek is hiervoor heel belangrijk geweest.
‘En het werkt twee kanten op’, aldus Stols-Witlox. ‘Ook voor de scheikunde
is de complexiteit van chemische veranderingen in kunstwerken een bron
voor nieuw wetenschappelijk onderzoek.’

Kunst en wetenschap
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Patricia Pisters is hoogleraar Filmwetenschap en directeur van de Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) aan de UvA en lid van de Raad van
Toezicht van het Nederlands Filmfonds en van de Raad van Advies van de
Nederlandse Filmacademie. Pisters is een van de initiatiefnemers van ARIASnl, een samenwerkingsverband tussen wetenschap en kunstonderwijs
in Amsterdam om onder andere promoveren in de kunsten te bevorderen.

Artistiek onderzoek voegt
extra dimensie toe
‘De erkenning van het professionele werkveld was voor mij heel bijzonder.’
Patricia Pisters vertelt over de Louis Hartlooper Prijs voor beste film
publicatie die zij in 2016 voor haar boek over het oeuvre van Louis van
Gasteren ontving. ‘Voor makers kan wetenschappelijk onderzoek op
verschillende niveaus belangrijk zijn. Het werk van een maker kan zo op
de kaart worden gezet, of aan de vergetelheid onttrokken en toegankelijk gemaakt. En door ook in het Engels te publiceren’, vult Pisters
aan, ‘wordt het Nederlandse erfgoed toegankelijk voor het internationale werkveld en publiek. Boeken hebben bovendien nog altijd een
duurzame dimensie.’ Volgens Pisters is de reflexieve waarde die de
geesteswetenschap kan bieden van groot belang. In de kunstpraktijk
lijkt er ook steeds meer belangstelling te zijn voor deze reflexieve of
discursieve dimensie. Je krijgt een vollediger beeld als je een film of
oeuvre in een historische en theoretisch-filosofische context plaatst.’
Een actueel voorbeeld is Barry Jenkins die voor zijn film Moonlight in
2017 een Oscar ontving. ‘Jenkins vertelde tijdens een masterclass op het
Rotterdams Filmfestival dat hij zijn studie aan de filmacademie van Miami
voor een jaar heeft gestaakt om zich aan cultuurtheoretische en filosofische vraagstukken te wijden, om over film en filmgeschiedenis te leren.
Pas daarna ging hij weer terug om films te maken. Omgekeerd heeft
bijvoorbeeld Hitchock, die in een vijftig uur durend interview aan Truffaut
alles vertelde over zijn creatieve praktijk, heel veel theorievorming over
film geïnspireerd. Hitchcocks films worden tegenwoordig zelfs regel
matig in neurowetenschappelijke experimenten gebruikt.’
Wisselwerking kunst en wetenschap
ARIASnl, het Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences, kan
volgens Pisters de samenwerking tussen kunst en wetenschap aanzienlijk
vooruit helpen. Artistiek onderzoek voegt een nieuwe dimensie toe aan
wetenschappelijk onderzoek. ‘Kunst kan ervaringen vertalen, andere
niveaus van de werkelijkheid verbeelden. Als artistiek en wetenschappelijk onderzoek bij elkaar gebracht worden, krijg je een vollediger voorstelling van een vraagstuk. Door de wisselwerking kunnen nieuwe perspectieven op de ontwikkeling en toepassing van technologie worden
geopend én mogelijke implicaties voor onze opvatting over mens-zijn
inzichtelijk worden gemaakt.’
‘Binnen ARIASnl willen we nieuwe vormen van onderzoek aanmoedigen.
Een van de mogelijkheden is promoveren in de kunst wat eigenlijk een
dubbel traject inhoudt: een promotie naast een kunstpraktijk. Maar dat
is niet de enige manier waarop theorie en praktijk zich tot elkaar kunnen
verhouden. Zowel binnen ARIASnl als in het kader van de Route Kunst
van de Nationale Wetenschapsagenda staat deze kruisbestuiving tussen
kunst en (geestes)wetenschap centraal.’

Jaarbeeld Geesteswetenschappen
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Henkjan Honing is als hoogleraar Muziekcognitie verbonden aan het
Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), Institute for Advanced
Study (IAS) en het Amsterdam Brain and Cognition Center (ABC), allen van
de UvA. Sinds maart 2017 is Honing daarnaast wetenschappelijk directeur
van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS). In 2013 werd Honing
onderscheiden met een Distinguished Lorentz Fellowship voor onderzoek
op het snijvlak van geestes-, maatschappij- en natuurwetenschappen.
Iedereen is muzikaal is zijn eerste boek in een lange reeks van publicaties,
debatten, lezingen en interviews waarin hij zijn onderzoek vertaalt naar
een groot publiek.

Begrijpen hoe muziek werkt
‘Ik sta ambivalent tegenover het samensmelten van methodes uit
kunst- en wetenschappelijk onderzoek.’ Volgens Henkjan Honing is
het initiatief om binnen ARIASnl samenwerking tussen wetenschap
en kunst te bevorderen belangwekkend: ‘Het bewandelen van
nieuwe wegen en de conversatie tussen kunstenaars en wetenschappers is belangrijk en verrijkend, maar het is goed te bedenken dat
kunst en wetenschap intrinsiek verschillend zijn. Kunst, in mijn geval
de ervaring van muziek, vormt het onderwerp van wetenschappelijk
onderzoek. Om “muzikaliteit” te bestuderen maak ik gebruik van
methoden uit de hele breedte van de neurocognitieve wetenschappen.
Ik ben een groot voorstander van interdisciplinair onderzoek. Maar
artistiek onderzoek is wezenlijk anders: wetenschappers opereren
binnen bepaalde methodologische grenzen, kunst moet juist buiten
die grenzen treden, heeft volledige vrijheid nodig. Binnen mijn
onderzoeksgroep werken verschillende wetenschappers die ook tot
professioneel musicus zijn opgeleid, maar het is geen voorwaarde
voor muziekcognitief onderzoek.’
De wonderen der muziek
Vanaf september gaat Henkjan Honing met wetenschappers en
musici met Miracles of Music de theaters in om het belang van
muziek voor de ontwikkeling van de mens en de kwaliteit van leven
onder de aandacht te brengen. ARIASnl heeft aansluitend bij de
Nationale wetenschapsagenda drie onderzoeksthema’s geformuleerd, waaronder Kunst en gezondheid. Een thema dat volgens
Honing niet hoog genoeg op de agenda kan staan. ‘Het opmerkelijke van muziektherapie is dat we zien dat dit veelal een positieve
uitwerking heeft, maar op wetenschappelijk niveau is er nog weinig
bekend over de effecten. Nog altijd wordt dit gezien als een vorm
van kwakzalverij. Binnen het ABC kijken we naar achterliggende
oorzaken en gevolgen; we willen begrijpen hoe muziek werkt.
Wat doet muziek bijvoorbeeld met alzheimer- of parkinsonpatiënten? Waarom is goed muziekonderwijs zo belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen? We kijken daarbij zowel naar de luisteraar als naar de muziek zelf. Mensen, en dieren die genetisch dicht
bij ons staan, ondervinden emotionele en fysiologische reacties door
muziek. Bij baby’s die twee dagen oud zijn zie je al een maatgevoel;
muzikaliteit gaat aan taal vooraf. Al dit maakt muziek cognitief
onderzoek zo spannend en het is evident dat het van groot maatschappelijk belang is.
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In de samenleving
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Debat Waarde van de
geesteswetenschappen

Onderzoekers krijgen vaak
aandacht in de media voor hun
onderzoek. En zij worden
vanwege hun expertise dikwijls
gevraagd te reageren op de
actualiteit. Studenten en
medewerkers starten ook
zelf debatten over actuele
ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken. Een
paar voorbeelden uit 2016.

De vluchtelingencrisis:
historische patronen en
politieke constellaties
Op 23 februari organiseert de faculteit een
tweede debat over de vluchtelingencrisis.
De komst van vluchtelingen uit het MiddenOosten en de Hoorn van Afrika heeft geleid
tot een diepe politieke crisis. Geesteswetenschappers belichten de politieke talen en
beelden die worden gebruikt om de problematiek te doorgronden en beleid te maken.
Met Frank van Vree, Rens Bod, Leo Lucassen,
Yolande Jansen, Huub Dijstelbloem, Khaled
Al Haj Saleh, Robbert Woltering en Michiel
Leezenberg.

Museumbeurzen
In april worden vier hoogleraren van de
faculteit als coördinator voor drie nieuwe
onderzoeksprojecten binnen het NWO-valorisatieprogramma Museum Grants benoemd.
Museummedewerkers gaan samen met een
hoogleraar wetenschappelijk onderzoek
doen. Het programma heeft als doel talentontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek in de museale sector te bevorderen.
Frank van Vree en Emile Schrijver gaan
samenwerken met conservator Hetty Berg
van het Joods Historisch Museum binnen
het project Twee joodse musea vergeleken,
Amsterdam en Berlijn; Maarten van Bommel
en Arie Wallert werken samen met Anna
Tummers van het Frans Hals Museum / De
Hallen binnen het project Een échte ‘Frans

Hals’. Jan Willem van Henten gaat samenwerken met Hermine Pool en Judikje Kiers
van het Bijbels Museum in het project
Het 19de-eeuwse ‘Bijbelsch Museum’
van ds. Leendert Schouten in onze tijd.

Debat Waarde van de
Geesteswetenschappen
Welke bijdrage kunnen de geesteswetenschappen leveren aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken als migratie,
populisme, gentrificatie of genetische
modificatie? Op 1 juni organiseert de
faculteit een debat over de rol van de
geesteswetenschappen in de samenleving.
Bas Heijne leidt de avond in met zijn column
Mens of onmens. Over de waarde van de
geesteswetenschappen. Het debat is een
aanzet tot een brede discussie, binnen en
buiten de faculteit. Hoe kijken de verschillende sectoren aan tegen de geesteswetenschappen en komt dit overeen met hetgeen
de humaniora nu zijn? Wat is de toegevoegde waarde van de breed gevormde,
kritische, flexibele academicus voor bedrijfsleven, politiek, cultuur of onderwijs?
Waarom is de bijdrage van filosofie, geschiedenis, taalwetenschap, cultuurwetenschappen, literatuur en taal aan onderzoek over
hersenen, milieu, veiligheid en geneeskunde
essentieel? Vragen die ook in het aansluitende debat onder leiding van Huub Dijstelbloem (hoogleraar Filosofie van wetenschap
en politiek) met Margot Scheltema (commis-
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Freedom of Press

Masterclass Audi

saris bij De Nederlandse Bank), Ilja Klink
(directeur van de Nederlandse School), Rens
Bod (hoogleraar Computationele en digitale
geesteswetenschappen) en Sander Bais
(hoogleraar Theoretische natuurkunde) aan
de orde komen.

Freedom of Press: The Future of
Independent Russian Language Media
Samen met het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en Free Press Unlimited organiseert
de faculteit in mei een conferentie over de
toekomst van de onafhankelijke Russischtalige media.
Minister Bert Koenders is keynote spreker
op deze conferentie. Journalisten en wetenschappers gaan in op diverse aspecten van
Russischtalige media en het belang van
de vrije pers in Rusland en de voormalige
sovjetrepublieken (het ‘Nabije buitenland’).
Center for Public Imagination
van start
Nieuwe manieren van verbeelden van al
wat ‘het publieke’ is: dat is het streven van
de initiatiefnemers van het nieuwe Center
for Public Imagination, dat op 17 juni wordt
gelanceerd tijdens de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam. Huub Dijstelbloem, een van de initiatiefnemers, wil op
zoek gaan naar nieuwe uitingen in het
publieke domein, dat volgens hem in de huidige democratie behoefte heeft aan beelden
die buiten de gebaande paden vorm krijgen,

en die samen met andere wetenschappers,
kunstenaars, designers, beleidsmakers,
bedrijven en activisten bijeenbrengen.
Dit gebeurt op het terrein van grote hedendaagse thema’s en problemen, zoals slimme
technologieën, klimaatverandering en
migratie, maar ook alternatieve beelden
voor de huidige wijze van verbeelden en
besturen van de samenleving.

Openbare Masterclass
door Pierre Audi
In oktober geeft Pierre Audi in het kader van
zijn Honorary fellowship andermaal een openbare masterclass. Audi benadrukt het belang
van mythologie binnen zijn werk als muziektheatermaker. Voor de drie groepen,
bestaande uit dramaturgiestudenten, operazangers en regisseurs, is dit thema uitgangspunt voor hun operascènes uit Carissimi’s
Jephte, Mozarts Idomeneo en Glucks Orfeo
ed Euridice, die zij onder begeleiding van
Ricarda Franzen en Kasper van Kooten
hebben voorbereid.

The American presidential
elections
Ter gelegenheid van de Amerikaanse verkiezingen op 8 november organiseert de
opleiding American Studies een avond
met een vijftal bijdragen: Eduard van de
Bilt - On Distrust; George Blaustein - On
Satire, Politics, and the Insult; Manon Parry
– On Health, Wealth, and Women; Darryl

Barthé - On the Present Crisis in American
Democracy en Ruud Janssens - On Tactics:
Campaigns, Databases, and Tweets. Door
al deze verschillende invalshoeken ontstaat
een omvattend beeld van de Amerikaanse
politieke arena.

Crowdfunding graftombe
Domkerk
Kunsthistorica Sanne Frequin is een crowdfundingsactie gestart voor een 3D-scan van
een graftombe in de Utrechtse Domkerk.
Aan de hand van de scan en haar onderzoeksresultaten kan een reconstructie
gemaakt worden van hoe de tombe er in
originele staat uit moet hebben gezien.
Bezoekers van de Domkerk zouden via een
app toegang kunnen krijgen tot een ingekleurd 3D-model van de tombe. Frequin
doet aan de UvA een promotieonderzoek
naar de laatste rustplaats van Gwijde van
Avesnes, die van 1301 tot 1317 bisschop van
Utrecht was.

Publieke debatten
ACCESS Europe
Driekwart van de Europeanen woont in
steden, waar Europese integratie bij uitstek
zichtbaar is. Steden functioneren als motor
van politieke, culturele en economische
ontwikkelingen, maar op EU-niveau wordt
hier nog weinig aandacht aan besteed.
Als het gaat om oplossingen voor urgente
vraagstukken rond economie, burgerschap,
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Zelfs de zwaluwen zwegen stil
door Henk van Os

Opening
Venture Lab
Humanities

integratie, duurzame samenleving en
democratie wordt echter wel veel van de
stad verwacht. Binnen EU@Amsterdam
dragen medewerkers van Europese studies
en Geschiedenis, Anne van Wageningen,
Tim Verlaan, Gemma Blok en Moritz Föllmer
bij aan een vijftal programma’s in Pakhuis
De Zwijger over de huidige en toekomstige
rol van de stad in Europa.

Pilot Venture Lab Humanities
Geïnspireerd op ACE Venture Lab, de tech
incubator op het Amsterdam Science Park,
gaat vanaf oktober binnen de FGw de pilot
Venture Lab Humanities van start onder
leiding van Jonneke Bekkenkamp en met
hulp van een pioniersteam van startende
ondernemers in de geesteswetenschappen.
Medewerkers, alumni en studenten die hun
wetenschappelijke kennis en vaardigheden
willen inzetten voor het oprichten van een
eigen onderneming krijgen bij het Venture
Lab de nodige ruggensteun. Na afloop van
het academisch jaar 2016-2017 zal de balans
worden opgemaakt; dan wordt besloten tot
een doorstart of stopzetting van het Venture
Lab Humanities.
Op 2 november wordt het Humanities Lab
geopend door rector magnificus Karen Maex
en vindt de facultaire voorronde voor de
UvA Startup Challenge plaats, de pitchwedstrijd voor het beste ondernemersidee.
Student Filosofie Max van den Broek wint

de eerste prijs met het ERIS Journal for
Humanities, een platform voor getalenteerde studenten om ervaring op te doen
met het wetenschappelijke publicatieproces
en om hun werk voor een breder publiek
beschikbaar te maken.

Laatste college Henk van Os
Aan de collegereeks Zelfs de zwaluwen
zwegen stil. Voorstellingen van Franciscus
door universiteitshoogleraar Henk van Os
nemen 539 toehoorders van de Illustere
School deel. Vanaf 1996 verzorgde Van Os
jaarlijks een college voor studenten van
de UvA en cursisten van de Illustere School.
Voor deze laatste reeks schrijft zich een
recordaantal cursisten in, velen van hen
hebben alle collegereeksen van de afgelopen tien jaar gevolgd.

Illustere School: grote stijging
deelname Open UvA-Colleges
In 2016 schuiven ruim 900 deelnemers aan
bij 52 Open UvA-Colleges van de faculteit.
Dit is een stijging van 20% ten opzichte van
2015. Aan de collegereeksen door emeriti
en oud-medewerkers, bijvoorbeeld Hete
hangijzers in de literatuur door o.a. Marita
Mathijsen, Bert Paasman en Herman Pleij,
nemen 235 cursisten deel.

De Academische boekenclub
In samenwerking met de Amsterdamse
Academische Club organiseert de Illustere
School driemaal per semester de Academische
boekenclub. Volkskrantjournalist Persis
Bekkering interviewt FGw-wetenschappers
over hun favoriete boek: Irene Zwiep over
Duma Key van Stephen King, Karel van
der Toorn over Primo Levi’s Is dit een mens,
Henk van der Liet over Vernieling van Tom
Kristensen, Rudolph Glitz over To the lighthouse van Virginia Woolf, Joyce Goggin
over Alice in Wonderland van Lewis Carroll
en Hanneke Stuit over Waiting for the
Barbarians van J.M. Coetzee.

Bijzondere Lezingen
In de reeks Bijzondere Lezingen in SPUI25
vertellen bijzonder hoogleraren van de FGw
over hun onderzoek en de stichting of instelling die hun leerstoel heeft gevestigd. In
2016 houden Gabri van Tussenbroek (Stedelijke identiteit), Huub Dijstelbloem (Filosofie
van wetenschap en politiek) en Michiel van
Kempen (Nederlands-Caraïbische letteren)
een Bijzondere Lezing.

Vox-Pop
In Vox-Pop organiseren studenten, medewerkers en buurtbewoners pop-ups. In
de eerste helft van 2016 plaatst Eva Spin,
student Kunstgeschiedenis, films in een
actuele context; zo wordt bijvoorbeeld de
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Griekse president Prokopis
Pavlopoulos bezoekt tijdens
officieel staatsbezoek de
opleiding Nieuwgriekse taal
en cultuur
Labeling Identity in Vox-Pop

Geesteswetenschappen

film Casablanca (1942) vanuit het perspectief
van de vluchtelingencrisis belicht. In maart
wordt in de tentoonstelling Labeling Identity
van buurtbewoners Gerrie Starreveld en
Bart Drost, identiteit vanuit verschillende
invalshoeken onderzocht. Ook studentenverenigingen maken gebruik van Vox-Pop
om bijeenkomsten voor een breder publiek
te organiseren, zoals het symposium ‘Tussen
kunst en kopie’ over vervalsing binnen de
kunst, met sprekers van het Rembrandt
Research Project door KANVAS (Kunstgeschiedenis). In het kader van een symposium
over vluchtelingen, georganiseerd door
Europese studies in de Brakke Grond, vindt
de tentoonstelling van fotograaf Geronimo
Matulessy plaats. In 2016 start CLOSE UP,
de maandelijkse reeks van Vox-Pop die
inzoomt op de relevantie van geesteswetenschappen voor diverse maatschappelijke
vraagstukken, onder de titel ‘The Formula
of Beauty – tussen wiskunde & kunst’.

Biënnale van Venetië
In aanloop naar de Biënnale van Venetië
in 2017 verzorgen Esther Peeren en Patricia
Pisters een vijftal seminars in samenwerking
met beeldend kunstenaar Wendelien van
Oldenborgh en curator Lucy Cotter die
tijdens het eerste seminar in september
‘Cinema Olanda’ presenteren. Deze presentatie is door het Mondriaan Fonds uitgeroepen tot de Nederlandse inzending voor de
57ste editie van de Biënnale.

A luminous day voor alumni
Onder de naam ‘A luminous day at the FGw’
organiseert de faculteit in het voorjaar een
reeks bijeenkomsten waaraan in totaal
zo’n honderd alumni deelnemen. In EYE
bezoeken de alumni samen met tentoonstellingsmaker Claartje Opdam de tentoonstelling Close-Up, waar zij ook een
college volgen van hoogleraar Filmerfgoed
en digitale filmcultuur Giovanna Fossati.
Tijdens zijn Honorary Fellowship verzorgt
Freek de Jonge de autobiografische collegereeks Mijn koude oorlog in het Rijksmuseum
voor onder andere alumni van de faculteit.
Ten slotte bezoeken alumni het Pop-Up
museum van De Wereld Draait Door,
met een introductie door Steph Scholten,
directeur Erfgoed UvA.

Jonathan Lear bekleedt Spinoza
Leerstoel
In het voorjaar geeft hoogleraar en directeur
van het Neubauer Collegium for Culture and
Society van de universiteit van Chicago,
Jonathan Lear, twee Spinozalezingen over
‘Het idee van een wijsgerige antropologie’.
De afdeling Wijsbegeerte nodigt spraakmakende denkers uit om hedendaagse ontwikkelingen in de filosofie voor een breed
publiek toegankelijk te maken. De lezingen
worden gepubliceerd door Uitgeverij Van
Gorcum.

Overwin je hoogtevrees
Doe mee aan de voorronde van de
UvA Startup Challenge
2 NOVEMBER 2016

Foto: Ana Mireles
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14-10-16 16:26

Civic Aesthetics:
Militarism, Israeli Art,
and Visual Culture
Noa Roei

Het gebouw als bewijs.
Het bouwhistorische
verhaal achter erfgoed
Ronald Stenvert, Gabri
van Tussenbroek (ed.)

De Platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld
José van Dijck, Thomas Poell, Martijn de Waal

Nieuwe maren. Een ooggetuigenverslag van de
opkomst en ondergang van de wederdopers te
Amsterdam, 1534–1535
Jan Burgers

Foreign Cultural Policy in the Interbellum.
The Italian Dante Alighieri Society and the
British Council Contesting the Mediterranean
Tamara van Kessel

Legal Argumentation
and the Rule of Law
Eveline Feteris, Harm
Kloosterhuis, Jose Plug
en Carel Smith (eds.)

Celebrity Authorship
and Afterlives in English
and American Literature
Gaston Franssen en Rick
Honings (eds.)

Global Garbage:
Urban Imaginaries
of Waste, Excess
and Abandonment
Christoph Lindner en
Miriam Meissner (eds.)

Argumentatie. Inleiding in het analyseren,
beoordelen en houden van betogen, 5e druk
Frans van Eemeren en Francisca Snoeck
Henkemans

Pragmatica e interculturalità in italiano
lingua seconda
Ineke Vedder en
Elisabetta Santoro (eds.)

El vocabulario de la
lengua xebera: una
doctrina cristiana en
xebero y quechua: y la
gramática de la lengua
xebera (Siglo xviii)
Astrid Alexander Bakkerus

Environmental Governance in Latin America
Fabio de Castro, Barbara Hogenboom en Michiel Baud (eds.)

Constructing Spaces
of Belonging in
Contemporary South
African Culture
Hanneke Stuit

Moroccan feminism,
new perspectives
Moha Ennaji, Fatima
Sadiqi, Karen Vintges
(eds.)

Netwerkende kunstenaars in de Gouden
Eeuw. De succesvolle
loopbanen van Govert
Flinck en Ferdinand Bol
Erna Kok

‘Ein Leben wie im Traum’
- Kultur im Dritten Reich
Moritz Föllmer

Kritisch denken & schrijven. Van onderzoeksvraag
naar wetenschappelijke tekst.
Francisca Jungslager en Wilma Maljaars

Latijns Amerika. Een
regio in beweging
Christien Klaufus en
Paul van Lindert (eds.)

Ilja Kurilov: My Life,
Songs
Cecilia Odé (ed.)

In de naam van het
Maagdenhuis
Joost de Bloois

Peripheral Visions in the Globalizing Present:
Space, Mobility, Aesthetics
Esther Peeren, Hanneke Stuit en Astrid Van
Weyenberg (eds.)

A Matter of Complexity.
Subordination in Sign
Languages
Roland Pfau, Markus
Steinbach, Annika
Herrmann (eds.)

Vrijheid voor
gevorderden
Paul Teule

Een telkens nieuwe
oudheid. Of: Hoe
Tiberius in New Jersey
belandde
David Rijser

Embattled Territory: The Circulation of Knowledge
in the Spanish Netherlands
Sven Dupré, Bert de Munck, Werner Thomas en
Geert Vanpaemel (eds.)

Experiencing Religion. New Approaches to
personal religiosity
Clara Saraiva, Peter Jan Margry, Lionel Obadia,
Kinga Povedák, José Mapril (eds.)

Comenius’ Het labyrint
van de wereld
Kees Mercks (vertaling)

Europe after Empire.
Decolonization,
Society and Culture
Elizabeth Buettner

Rusteloos en overal. Het
leven van Albert Helman
Michiel van Kempen

De navel van Daphne
Maarten Doorman

Het huis van Argus
Huub Dijstelbloem

Quantifiers and
Cognition: Logical
and Computational
Perspectives
Jakub Szymanik

Tussen verleden en
toekomst. Nieuwgriekse traditie en
ideologie in het werk
van Dimítris Chatzís
Hero Hokwerda

Shakespeare - Auteur
voor alle seizoenen
Laurens de Vos, Jozef
de Vos, Jürgen Pieters

Akulina Struchkova,
Various Tales for the
Yukaghir Children
Cecilia Odé (ed.)

Dierentalen
Eva Meijer

Exposing the Film Apparatus. The Film Archive
as a Research Laboratory
Giovanna Fossati en Annie van den Oever (eds.)

Cities Interrupted: Visual
Culture and Urban Space
Christoph Lindner en
Shirley Jordan (eds.)

Religious schools in Europe. Institutional
Opportunities and Contemporary Challenges
Marcel Maussen, Floris Vermeulen, Micahel Merry
en Veit Bader (eds.)

Logik. Kazimierz
Twardowski. Wiener
Logikkolleg 1894/95
Arianna Betti en
Venanzio Raspa (eds.)

Huisvesting
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Unieke bundeling
Een volgende stap in de realisatie van
de Binnenstadscampus
Omdat het Bungehuis is verkocht per
1 juli, verhuizen de daar gevestigde
talenopleidingen en het faculteitsbureau. Om tegemoet te komen aan
de wens van medewerkers om zo veel
mogelijk met directe collega’s in hetzelfde pand te zitten, wordt de afdeling
Moderne vreemde talen en culturen
verhuisd naar het P.C. Hoofthuis, in
één gebouw met de medewerkers van
Literatuur- en taalwetenschap en

Neerlandistiek. De afdeling Geschiedenis,
Europese studies en Religiewetenschappen maakt ruimte voor de nieuwe
bewoners en verhuist naar het Bushuis /
Oost-Indisch Huis waar ook het
Faculteitsbureau wordt gehuisvest.
De Universiteitsbibliotheek richt hier
een extra servicepunt in voor medewerkers en studenten.
Najaar 2016 wordt ook het Humanities
Cluster van de KNAW, met uitzondering
van het Internationaal Instituut voor

Sociale Geschiedenis, op de Binnenstadscampus gehuisvest. Meertens Instituut,
Huygens ING en het bedrijfsbureau van
het Humanities Cluster trekken in het
aanpalende Spinhuis. Het Netherlands
Institute for Advanced Study in the
Humanities and Social Sciences van de
KNAW en het Duitsland Instituut verhuizen naar het Oost-Indisch Huis. Hierdoor ontstaat een grote bundeling van
geesteswetenschappelijke instituten in
de oude binnenstad van Amsterdam die
een unieke kans op samenwerking biedt.
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Prijzen & awards
Facultaire erepenning
voor Mieke Bal

Amsterdam School for
Cultural Analysis Awards

Claire Stevenson wint
ABC Creatieve Geest Prijs

Vossius Research
Fellowships

Mieke Bal is sinds haar aantreden
in 1990 een gezichtsbepalende
onderzoeker van de UvA. Zij stond
aan de wieg van de Amsterdam
School for Cultural Analysis en
heeft een eminente bijdrage geleverd aan de bloei en wereldwijde
reputatie ervan. Zij bracht 99 promovendi aan de eindstreep, van
wie 65 aan de UvA. Met het bereiken van de 70-jarige leeftijd is een
einde gekomen aan haar optreden
als promotor, maar het lijdt geen
twijfel dat zij haar wetenschappelijke activiteiten in de toekomst
zal voortzetten.

Marie Beauchamps ontvangt de
ASCA Article Award voor haar artikel ‘The Forfeiture of Nationality
in France: Discursive Ambiguity,
Borders, and Identities in Space
and Culture’. De ASCA Dissertation
Award gaat naar Lucy van de Wiel
voor Freezing Fertility: Oocyte
Cryopreservation and the Gender
Politics of Ageing. De jury kent de
ASCA Book Award toe aan Aukje
van Rooden voor Literatuur, Autonomie en Engagement: Pleidooi
voor een nieuw paradigma.

Methodoloog Claire Stevenson
ontvangt de Creatieve Geest Prijs
(een initiatief van de Freek en
Hella de Jonge Stichting) voor haar
onderzoeksvoorstel Mathematical
models of the creative process.
De Jonge reikt de prijs uit tijdens
de jaarlijkse Brain Day van het
Amsterdam Brain and Cognition
Center (ABC) van de UvA.

Het Vossius Center for the History
of Humanities and Sciences kent
de eerste drie Vossius Research
Fellowships toe aan Camille
Paloque-Berges (CNAM, Parijs),
Cesare Pastorino (TU Berlijn) en
Lukas Verburgt (UvA).

NIAS-fellowship voor
Niels van Doorn

Patricia Pisters wint
Louis Hartlooper Prijs
voor beste filmpublicatie
2016

Mònica Colominas Aparicio wint
de ASH Dissertation Award voor
haar onderzoek naar polemische
teksten van de Mudejaren. Voor
zijn onderzoek naar het Straatje
van Vermeer, dat in 2015 tot wereldwijde publiciteit leidde, ontvangt
Frans Grijzenhout de ASH Valorisation Award. Promovendi Mano
Delea and Erik Olsen ontvangen
de ASH Finishing Fellowship.

Tijdens de opening van het
Venture Lab Humanities in
november vindt de FGw-voorronde
van de UvA Startup Challenge
plaats. Max van den Broek wint
met het project Eris. Eris is een
wetenschappelijk tijdschrift voor
de geesteswetenschappen, dat
getalenteerde studenten een platform biedt om ervaring op te doen
met het wetenschappelijke publicatieproces en om hun werk voor
een breder publiek beschikbaar te
maken.

Patricia Pisters wint de Louis Hartlooper Prijs voor beste filmpublicatie 2016 voor haar boek Filming
for the Future – The Work of Louis
van Gasteren. Pisters ontvangt de
prijs in september op het Nederlands Film Festival.

Amsterdam School of
Historical Studies awards

Niels van Doorn (Mediastudies)
is als een van vijf onderzoekers
van de UvA aangetreden als fellow
bij het Netherlands Institute for
Advanced Study in the Humanities
and Social Sciences (NIAS-KNAW)
en gaat in zijn project onderzoeken hoe waarde wordt geproduceerd in de hedendaagse deeleconomie. Het gaat om een
residentieel fellowship, op de
nieuwe locatie van het NIAS in
de Amsterdamse binnenstad.

Max van den Broek
wint FGw-voorronde
UvA Startup Challenge
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Renée Frissen wint
AUV-alumnusprijs
Op de jaarlijkse AUV-dag in
november wint Renée Frissen de
AUV-alumnusprijs voor belangrijke
maatschappelijke initiatieven.
Frissen krijgt de prijs voor OpenEmbassy, een online helpdesk voor
statushouders. De vluchtelingen
stellen hun vraag aan een online
helpdesk die door vrijwilligers
wordt beantwoord.

Scriptieprijs ingesteld
ter herinnering
Max van Bremen
Kritisch, fantasievol en niet bang
om de heersende wetenschappelijke canon in twijfel te trekken.
Zo bekijkt Max van Bremen kunst
en kunstgeschiedenis, tot een
noodlottig ongeluk tijdens een
studiereis naar New York in 2015
een einde aan zijn leven maakt. In
2016 wordt de prijs ingesteld door
familie, vrienden en de opleiding
Kunstgeschiedenis. De prijs wordt
in ieder geval gedurende vijf jaar
uitgereikt aan studenten die een
uitmuntende scriptie hebben
geschreven.
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Refugee Contextualization
wint Create a Course
Challenge

Scriptieprijs werkgroep
Italië Studies voor Milou
van Hout

Linda van Exter, student van de
onderzoeksmaster Geschiedenis,
wint de eerste Create a Course
Challenge van het Instituut voor
Interdisciplinaire Studies. Met haar
pitch overtuigt ze de jury ervan
dat er een prachtige interdisciplinaire keuzemodule is te creëren
rondom het thema ‘Contextualizing Refugees’. Het vak zal vanaf
studiejaar 2017-2018 als keuzevak
aangeboden worden.

Voor haar masterscriptie In Fiume
op zoek naar de natie: Fiume als
historisch narratief en herinneringsplek van de Italiaanse natie
ontvangt Milou van Hout de
scriptieprijs van de werkgroep
Italië Studies. De prijs wordt om
de twee jaar toegekend voor een
masterscriptie die aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is
voorgelegd.

FGw-studente winnaar
Holland Scriptieprijs 2016
Lauren Heida wint de prijs voor
haar scriptie ‘Ordelijk, rechtvaardig
en eenvoudig. De Gemeente
Amsterdam en de huisvesting van
oorlogsslachtoffers 1945-1946’.
Met deze scriptie rondt zij in 2016
haar onderzoeksmaster Geschiedenis af. Holland Historisch Tijdschrift
reikt sinds 2007 deze prijs uit voor
de beste historische scriptie over
de geschiedenis van Noord- of
Zuid-Holland.

Yaniv Hagbi genomineerd
als Docent van het Jaar
Docent Hebreeuws Yaniv Hagbi
is de faculteitswinnaar van de
Docent van het Jaar-verkiezing.
De winnaar wordt door de
Centrale Studentenraad en
ASVA Studentenunie tijdens
de 384ste Dies Natalis in januari
bekendgemaakt.
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studenten

Aantal studenten
Programmatype | Academisch jaar

4.000

3.000

4

STUDENTEN PER PROGRAMMATYPE

Graduate School
of Humanities

6.000

3

Totaal
7.215

2.373
7.000

2

Diplomaprogramma
Uitwisselingsprogramma
Schakelprogramma

1.000

0

4.471

4.842

6426
238
26

Bijvakprogramma

365

Programma met certificaat

160

2.744

GEOGRAFISCHE HERKOMST STUDENTEN
NL
6108

Onbekend
7

Europa (zonder EU)
62
EU (zonder NL)
806

Noord-Amerika
103

Azië
53

Midden en Zuid-Amerika
55

Afrika
12

Oceanië
9

5

Financiën
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2016

Jaarbeeld Geesteswetenschappen

begroting

werkelijk

afwijking

-481.287

285.460

766.747

Baten

80.858.811

84.506.768

3.647.957

		Externe baten

8.476.923

10.689.378

2.212.455

			Baten uit contractactiviteiten

6.813.000

8.315.019

1.502.019

				Contractonderwijs

1.183.000

1.251.121

68.121

				Contractonderzoek

5.630.000

7.063.898

1.433.898

			Overige baten

1.663.923

2.374.359

710.435

		Interne baten

72.381.888

73.817.391

1.435.503

			Budgetverdeling

70.933.368

71.873.172

939.804

Totaal exploitatieresultaat

			

Opbrengst uit interne verrekening

1.448.520

1.944.218

495.698

-81.340.098

-84.221.309

-2.881.211

		Personele lasten

-50.404.613

-52.142.838

-1.738.225

		Overige lasten

-30.935.485

-32.078.471

-1.142.986

2015

2016

afwijking

31.208

33.073

1.865

327

295

-32

30.881

32.778

1.897

903

1.426

523

29.979

31.352

1.373

-31.208

-33.073

-1.865

		Eigen Vermogen

-15.709

-16.030

-321

		Vreemd Vermogen

-15.499

-17.043

-1.544

			Voorzieningen

-3.450

-3.520

-70

-12.049

-13.523

-1.474

2015

2016

afwijking

6.489.648

8.315.019

5.370

Contractonderwijs

1.121.698

1.251.121

-698

Contractonderzoek

5.367.951

7.063.899

6.069

		Internationale organisaties

586.079

589.053

-262.611

		Nationale overheden

120.150

90.095

59.360

95.000

72.850

5.626.550

6.075.844

38.068

123.660

-5.000
vervalt
‘afwijking’
2.131.165
hier?

2.348.298

2.282.543

1.277.140

77.064

295.524

31.958

Lasten

BALANS JAAREINDE
Activa
		Vaste Activa
		Vlottende Activa
			Vorderingen
			Liquide middelen
Passiva

			Kortlopende schulden

CONTRACTACTIVITEITEN
Baten uit contractactiviteiten

		Lagere overheden
		NWO/STW/FOM
		KNAW
		Overig non-profit
		Overig bedr/partic.
-/- Over te dragen inkomsten
		

-/- Mutatie ivm onderhanden werk

-326.651

-223.774

-981.809

-139.311

-3.299.484

-1.483.861

-2.759.980

COLOFON
Jaarbeeld Geesteswetenschappen
2016: Kunst & Wetenschap
Dit magazine is een uitgave
van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam
Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam
www.fgw.uva.nl
BEELD
Boudyn Photography (p.32),
Bob Bronshoff (p. 2, 4-9, 10, 26-29,
30-31, 33, 36-37, 43), Droog Design
(p. 18), Johanna Ehde en Anton Weflo
(p. 17), Dirk Gillissen (p. 11-13, 15, 18),
Jake (p. 15), Monique Kooijmans
(p. 32-33, 36-37), Eduard Lampe
(p. 12-13), Ana Mireles (p. 33),
Jeroen Oerlemans (p. 3, 11-13, 15),
Ineke Oostveen (p. 17), Patrick Piersma
(p. 16), Maarten Roeper (p. 16),
romanticnationlism.net (p. 14),
Wilbert van Woensel (p. 37),
Wouter van der Wolk (p. 23),
Marijn van Zanten (p. 7)
ONTWERP
Crasborn Communicatie Vormgevers
www.crasborn.nl

