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Natuurlijk, onze faculteit is niet de enige plek waar de 
universiteit ‘in beweging’ is. En zelfs al zou het tegen-
overgestelde het geval zijn dan zou een jaarbeeld niet 
snel de titel ‘Stilstand’ krijgen – dat soort kwalificaties 
worden, als ze al van toepassing zijn, eerder door  
anderen, en later gegeven.

Als ooggetuige van de ontwikkelingen in onze faculteit 
in 2017 kan ik me echter geen dimensie voorstellen 
waarin we niet bewegen. Het begint ermee dat we 
enkele jaren geleden de koers hebben verlegd, mede 
vanwege de teruglopende belangstelling van (aspirant-) 
studenten. Dit jaarbeeld geeft denk ik een mooi inkijkje 
in de resultaten van die nieuwe koers. 

Om maar even met die belangstelling te beginnen:  
sinds enkele jaren groeit het aantal studenten weer,  
en gelukkig ook op een manier die de organisatie niet 
direct ontwricht. Er zijn met veel elan nieuwe onderwijs-
programma’s van start gegaan, bestaande programma’s 
zijn herzien, of hebben een Engelstalig ‘track’ gekregen. 
Mooi om te zien is dat die internationalisering, waar ook 
landelijk veel om te doen is, bij de betrokken docenten 
en studenten veel meer oplevert dan alleen maar een 
Engelstalige variant van wat ze hadden. Perspectieven 
uit verschillende richtingen leveren regelmatig ook een 
nieuwe didactiek op en steeds een betere kijk.

Ook mooi om te zien is dat we sinds enkele jaren in staat 
zijn gebleken om meer onderzoeksgelden te verwerven. 
Een groot succes van de betrokken onderzoekers, niet  
in het minst omdat de competitie steeds groter is en  
de noodzaak voor deze middelen ook groter wordt bij 
teruglopende financiering uit de eerstegeldstroom.

Deze en andere externe ontwikkelingen maken dat  
we niet alleen uit ons zelf, maar ook door de omstandig-
heden om ons heen ‘in beweging’ moeten blijven.  
Midden in Amsterdam, de hoofdstad van kunst en  
cultuur – je kunt je toch nauwelijks een beter uitgangs-
punt voorstellen voor de geesteswetenschappen.

Fred Weerman, decaan

In beweging
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Oudheidwetenschappen: 
‘innovatief, interdisciplinair en internationaal georiënteerd’
Een goed doordacht programma, uitstekende docenten en een intensieve studiebegeleiding 
kenmerken volgens een internationaal panel van deskundigen de nieuwe opleiding Oud-
heidwetenschappen van UvA en VU. Het panel waardeert de interdisciplinaire insteek; 
inhoud en niveau voldoen aan internationale eisen. Daardoor sluit de opleiding ‘niet alleen 
goed aan bij de behoeften en wensen van het werkveld, maar ook bij de internationale  
standaard zoals die zich in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten heeft ontwikkeld.’ 

De deskundigen zijn overtuigd van het uitgebalanceerde programma en noemen de kwali-
teit van de docenten indrukwekkend: ‘Hun onderzoek is van hoge kwaliteit en dat dringt 
goed door in het onderwijs’. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) komt  
op grond hiervan tot een positief eindoordeel van de ‘toets nieuwe opleiding’. ACASA, het 
Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology van UvA en VU, gaat in september 
2017 officieel van start met de bachelor Oudheidwetenschappen.

NAAR EEN  
TWEETALIGE 
FACULTEIT
Zomer 2017 stelt het Dagelijks Bestuur de 
notitie Taalbeleid binnen de FGw: naar een 
Tweetalige faculteit vast. Doel is de kaders 
aan te geven waarbinnen de FGw zich op 
verantwoorde wijze verder kan ontwikkelen 
in de richting van een tweetalige of meer- 
talige faculteit. De toegenomen instroom 
van internationale studenten en docenten 
en het nieuwe Engelstalige aanbod maakten 
het noodzakelijk om gezamenlijk met de 
facultaire gemeenschap na te denken over 
evenwichtig taalbeleid met bijzondere  
aandacht voor de kwaliteitsborging van  
het onderwijs. 

De faculteit beoogt een intensieve interactie 
met haar omgeving, die zowel Nederlands- 
talig als zeer internationaal georiënteerd is. 
Goede (academische) taalvaardigheden, bij 
voorkeur in meerdere talen, zijn voor gees-
teswetenschappers van essentieel belang. 
Een breed palet aan Nederlandstalig 
bacheloronderwijs en een stevig aanbod  
aan Engelstalig of tweetalig onderwijs zijn 
vast verankerd in de faculteit. Ook heeft  
de faculteit aandacht voor zowel de Neder-
landstalige als de anderstalige academische 
taalvaardigheid. Richtlijn is dat alle studen-
ten ten minste een of twee vakken in het 
Engels volgen (minimaal 12 EC). In de faculteit 
staan taalvaardigheid en de rijkdom aan 
talen centraal. 
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September 2017 beginnen 1465 
bachelor- en 1050 masterstuden-
ten met een nieuwe opleiding. 
6771 Van de 32.631 UvA-studen-
ten studeren aan een van de 
opleidingen van de Faculteit der  
Geesteswetenschappen.

De groei van 6,4% bij de 
bachelors is voor een groot deel 
toe te schrijven aan de Engels- 
talige opleidingen. De bachelor 
Taalwetenschap wordt voor het 
eerst volledig in het Engels aan-
geboden; dit leidt tot een forse 
groei van 19 naar 73 studenten. 
De Engelstalige bachelor Media 
and Information groeit van  
50 naar 160 studenten; dit gaat 
gedeeltelijk ten koste van Media 

en cultuur, waar 45 studenten 
minder instromen dan in het 
jaar ervoor. 

De eerstejaarsinstroom voor de 
masteropleidingen stijgt met 
8,6%. Dit terwijl UvA-breed de 
masterinstroom nagenoeg gelijk 
bleef. De groei is met name te 
danken aan de masteropleidin-
gen van Kunst- en cultuurweten-
schappen en Mediastudies. De 
masterhervorming heeft geleid 
tot beter geprofileerde pro-
gramma’s die aantrekkelijker 
zijn voor studenten uit binnen- 
en buitenland. Ook is er geïnves-
teerd in de verbetering van de 
communicatie over het 
masteraanbod.

Kwart internationale 
studenten
De instroom van studenten met 
een andere nationaliteit dan de 
Nederlandse stijgt met 29% naar 
bijna een kwart (24,6%) van de 
totale instroom van de FGw. 
Bij de bacheloropleidingen 
groeit de instroom met 45,9%; 
bij de masters is de stijging 
15,9%. Bij de bacheloropleidingen 
is het aantal eerstejaars met een 
Nederlandse vooropleiding vrij-
wel gelijk gebleven (-0,6%);  
in de masteropleidingen stijgt 
de Nederlandse instroom met 
697 naar 737 (+5,7%).
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Ruim 2500 eerstejaars
De instroom van nieuwe bachelor- en masterstudenten  

aan de Faculteit der Geesteswetenschappen neemt ten 

opzichte van studiejaar 2016-2017 met 7,3% toe. 

Minormarkt op het Roeterseiland: in 2016-2017 volgen 

650 studenten een van de 80 minoren van de faculteit, 

138 ervan zijn afkomstig van buiten de faculteit/de UvA.

Instroom eerstejaarsstudenten FGw
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er was eens...

Rondetafelgesprek 
onderwijsvisie
In mei gaan docenten en studenten van de faculteit in gesprek over de 
onderwijsvisie. Thema’s van de ronde tafels zijn Selectieve universiteit  
of brede toegankelijkheid, Internationalisering versus Nederlandstalig 
onderwijs en Studiesucces of studievrijheid. In 2017 wordt de universitaire 
onderwijsvisie geactualiseerd. Het College van Bestuur hecht eraan dat  
de faculteiten hierover meedenken.

NIEUWE DIGITALE 
LEEROMGEVING

Na een aanbestedingstraject voor een 
nieuwe digitale leeromgeving in 2016 

komt Canvas als beste optie naar 
voren. Canvas is gebruiksvriendelijk en 

flexibel en biedt veel mogelijkheden 
om het onderwijs effectiever en  
efficiënter in te richten. Dankzij  

de mobiele app werkt Canvas ook  
uitstekend op smartphone en tablet.  

In 2017 start het team ICTO (ICT in het 
onderwijs) met de voorbereidingen 

voor de overstap naar Canvas per  
september 2018; ICTO verzorgt onder 

meer trainingen en workshops.

Studenten Tekst en communicatie 
over de kracht van storytelling
Op 19 mei organiseren masterstudenten Tekst en communicatie  
Er was eens... een symposium over de kracht van storytelling als  
professioneel communicatiemiddel. Bij storytelling worden verhalen 
ingezet om fondsen te werven, producten te verkopen of gezond 
gedrag te stimuleren. Wat zijn de kenmerken van een goed  
verhaal? Hoe kunnen organisaties optimaal gebruik maken van  
storytelling? Tijdens het drukbezochte symposium geven sprekers  
uit wetenschap en praktijk antwoord op deze vragen.
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 2017

Studie in het algemeen  4,02

Inhoud  3,92

Algemene vaardigheden  3,79

Wetenschappelijke vaardigheden  3,80

Voorbereiding beroepspraktijk 2,99

Docenten  3,99

Informatievoorziening   3,57

Studiefaciliteiten  3,74

Toetsing en beoordeling  3,68

Studierooster  3,90

Studielast  3,71

Studiebegeleiding  3,54

Sfeer  4,20

Kwaliteitszorg  3,55

Groepsgrootte 4,13

Uitdaging  3,80

Internationalisering  3,47

Gemiddelde score op een 5-puntsschaal (1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden)
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De studenten van de Faculteit  
der Geesteswetenschappen 
geven hun opleiding een acht 
(4,02 op een schaal van 5), blijkt 
uit de Nationale Studenten- 
enquête 2017. De inhoudelijke 
deskundigheid van docenten 
beoordelen zij met een 4,28,  
de sfeer met een 4,2 en de 
groepsgrootte met een 4,1.  
De studenten beoordelen de 
kwaliteit van het Engels van 
docenten, een nieuw item in  
de enquête, met een 4,0.  

De beheersing van de Engelse 
taal van medewerkers in het 
algemeen krijgt een 4,22. Bij de 
thema’s informatievoorziening, 
studiefaciliteiten, roosters,  
studiebegeleiding scoort de 
faculteit significant hoger dan  
in 2016. Ook zijn de studenten 
duidelijk meer tevreden over  
de mate waarin zij betrokken 
worden bij de verbetering van 
de opleiding. Alleen op het 
thema voorbereiding op de 
beroepsloopbaan scoort de 

faculteit nog matig (2,99).  
Ook is er meer aandacht nodig 
voor de terugkoppeling van  
de uitkomsten van onderwijs- 
evaluaties aan studenten (2,77).

1.477 FGw-studenten doen  
mee aan de NSE 2017; dat is een 
respons van 25,5%, tegenover 
28,9% in 2016. UvA-breed is dit 
28%, 4%-punten lager dan in 
2016. Ook landelijk daalt de res-
pons onder universiteiten, van 
41% in 2016 naar 36% in 2017. 

NSE 2017

Studenten zeer tevreden over  
docenten, sfeer en groepsgrootte
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FGW IN DE RANKINGS

Master Latin American Studies 
overwegend goed tot excellent
In januari spreekt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie  
het eindoordeel ‘goed’ uit over de master Latin American Studies 
van het Centrum voor studie en documentatie van Latijns-Amerika 
(CEDLA). De master wordt op enkele punten - oriëntatie en inhoud 
van het programma, huisvestiging en materiële voorzieningen - zelfs 
als ‘exellent’ beoordeeld. De internationaal vooraanstaande master 
is uniek vanwege zijn multidisciplinaire focus en de prominente plek 
van het onderzoek binnen het curriculum, aldus een panel van 
deskundigen. 

Times Higher Education World University rankings 
Universiteit van Amsterdam  59 1 
Arts & Humanities  31 2

QS World University rankings®

Universiteit van Amsterdam 57 1 
Communication & Mediastudies 2 1 
English Language & Literature 46  1 
History  38 2 
Linguistics  17 1 
Modern Languages 35 1 
Performing Arts 49 1 
Philosophy 41 1 
Theology, Divinity, Religious Studies 44 5 

Leiden ranking
Universiteit van Amsterdam 77 2 
Social Sciences & Humanities 7 1 

DE GRENZEN VAN 
DE TAAK VAN EEN 
DOCENT
De tweede onderwijsconferentie van  
de Docentenkamer, op 28 november,  
gaat over de balans tussen flexibel mee-
denken met studenten die bijzondere 
aandacht vragen en de eisen die uni- 
versitair onderwijs aan de docent stelt.  
De studentenpopulatie is de afgelopen 
decennia in allerlei opzichten diverser 
geworden. Aan de faculteit studeert een 
groeiende groep die om uiteenlopende 
redenen bijzondere aandacht vraagt,  
bijvoorbeeld vanwege dyslexie, lichame-
lijke beperkingen of psychische proble-
men. Tijdens deze middag komen vragen 
aan bod als: Waar liggen de grenzen van 
de taak van een docent? Hoe flexibel  
kan en moet je zijn? Bij wie vraag je  
om hulp als je te maken hebt met studen-
ten die om bijzondere ondersteuning 
vragen? 

Mediastudies 
wereldwijd nummer 2
In maart wordt bekend dat in de QS World University Rankings by subject het 
vakgebied Communication & Media Studies stijgt naar de 2de plaats wereld-
wijd. Volgens Richard Rogers, hoogleraar Nieuwe media en digitale cultuur, 
doet de afdeling vernieuwend werk en krijgt UvA Mediastudies binnen het 
internationale veld altijd al veel erkenning voor de mediatheorieën en 
methoden die zij ontwikkelen.

Acht vakgebieden in de top 50
Acht vakgebieden van de faculteit staan in de top 50 van de ranking,  
zes daarvan stijgen ten opzichte van 2016. Linguistics staat op nummer 17, 
Modern Languages op 35, History op 38, Philosophy op 41, Theology and  
Religious Studies op 44, English Language and Literature op 46 en Performing 
Arts op nummer 49. Overall staat de UvA in het domein Arts and Culture op 
plaats 53 in de ranking. 
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Volgens de voorzitter, onderwijsdirecteur Carlos Reijnen, is het voor 
de jury ‘duivels moeilijk’ om uit de twintig voorgedragen bachelor- 
en mastervakken de beste twee te kiezen. ‘De vakken zijn innovatief, 
de kwaliteit is hoogstaand en de waardering door studenten hoog.’ 
De keuze van de jury valt na lang beraad op The Trade of Economics, 
dat zich onderscheidt door de jaarlijkse aanscherping en inspire-
rende functie voor de faculteit, en het mastervak Looking at 17th 

Century Dutch Paintings, dat werkveld en universiteit met elkaar 
verbindt.

The Trade of Economics, van de opleiding Europese studies, bestaat 
uit vier intensieve collegeweken die alle vier met een opdracht worden 
afgerond. Het vak vereist veel zelfstandig werk van de studenten;  
zij leren tijdens de opdrachten te reflecteren op fenomenen uit de 
economie. Het vak laat zien dat economie een wetenschap is die om 
geesteswetenschappers vraagt, aldus docent Paul Teule.

In het winnende mastervak, van de opleiding Kunst- en cultuur- 
wetenschappen, leren studenten antwoord te geven op cruciale  
kwaliteitsvragen als Wat maakt een schilderij goed? en Waarom is 
dit schilderij beter dan een ander? Student Xuan Li vertelt dat ze 
nooit dacht dat ze zich na het volgen van één vak een connaisseur 
zou durven noemen. Maar omdat de studenten daadwerkelijk kunst 
onderzoeken in de praktijk, blijkt dit toch mogelijk te zijn.

Brede geesteswetenschappelijke oriëntatie
Daarnaast presenteren Irene Zwiep, Piet Gerbrandy en student 
Minouche Jansen het vak De wereld van de Mens: inleiding in de 
geesteswetenschappen voor eerstejaarsstudenten talen- en regio- 
studies. De uitdaging waarvoor de docenten van dit vak staan, is de 
verschillende vakgebieden gezamenlijk aan te spreken en studenten 
tegelijk een brede geesteswetenschappelijke oriëntatie te bieden. 
De innovatieve duotoetsen zijn van toegevoegde waarde en dit is 
een succesvol voorbeeld van de meerwaarde van onderwijs in 
teamverband.

Onderzoeksjournalistiek
Miriam Prenger en student Marlie van Zoggel van de master Journa-
listiek en media presenteren Multimediaal Onderzoeksjournalistiek 
Project. Studenten werken in dit vak als echte journalisten in team-
verband aan een onderwerp en presenteren hun werk aan de verte-
genwoordigers van pers en media. Verschillende projecten haalden 
het landelijke nieuws. Studenten worden in korte tijd klaargestoomd 
voor een toekomst als onderzoeksjournalist.

Het bachelorvak The Trade of Economics en het mastervak Looking at 17th Century Dutch Paintings win-
nen de FGw Onderwijsprijs 2017. ‘De Onderwijsprijs zit in onze cultuur’, zegt decaan Fred Weerman in 
zijn openingswoord, doelend op de interne cultuur die de kwaliteit van academisch onderwijs centraal 
stelt. Voor de Onderwijsprijs 2017 zijn twintig vakken door opleidingscommissies voorgedragen. Docen-
ten en studenten van vier genomineerde vakken presenteren tijdens deze middag hun vak aan de jury.

Elmer Kolfin en student Xuan Li nemen de 

prijs voor het beste mastervak in ontvangst. 

Paul Teule  

en student  

Lotteke Blok.

Onderwijsprijs
Paul Teule en Elmer Kolfin nemen  
prijs in ontvangst
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Tweejarige educatieve 
masters starten in 2018
In 2017 starten de voorbereidingen voor de tweejarige 
educatieve masters in de schoolvakken Nederlands, 
Engels, Frans, Duits en Geschiedenis, die per 1 september 
2018 aangeboden worden. In een later stadium zullen 
andere schoolvakken worden toegevoegd. Studenten 
combineren verdere specialisatie in hun vakgebied met 
educatieve vakken en stages. Na afronding zijn zij acade-
mici met een eerstegraadslesbevoegdheid.

Om te stimuleren dat meer academisch geschoolde 
docenten in het middelbaar onderwijs aan de slag gaan, 
steunt het Ministerie van OCW de ontwikkeling van deze 
tweejarige educatieve masters. Daarnaast blijft de moge-
lijkheid bestaan om ná afronding van een master de 
eenjarige master Lerarenopleiding in een schoolvak te 
voltooien, waarmee eveneens een eerstegraads les- 
bevoegdheid behaald kan worden.

Strategie Blended learning
In het voorjaar formuleert de faculteit een strategie  
Activerende werkvormen en blended learning. Met  
activerende en flexibele, op maat gesneden werkvormen 
kunnen docenten in hun onderwijs beter aansluiten  
bij het onderzoek, meer inspelen op specifieke wensen 
van studenten en op vragen die voortkomen uit de 
maatschappij. In dit kader wordt in 2017 onder andere 
een MOOC Beter schrijven ontwikkeld, starten pilots  
om studenten zelf onderwijscontent te laten creëren, 
wordt een nieuw digitaal toetssysteem geïmplemen-
teerd en een online repository ontwikkeld ten behoeve 
van het opslaan, bewaren, vinden en ontsluiten van 
onderwijscontent. Het team ICT in het onderwijs (ICTO) 
ondersteunt de opleidingen bij hun projecten en  
verzorgt workshops en trainingen op het gebied van  
blended learning.
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VOORUIT  
feestelijke presentatie 
Bachelor-innovatieprojecten
Succesvolle projecten uit het Bachelor-innovatie- 
programma worden op 14 november aan studenten, 
docenten en onderwijsdeskundigen gepresenteerd. 
Rodie Risselada stelt het introductieprogramma van 
Oudheidwetenschappen, Archeologie en Griekse en 
Latijnse taal en cultuur voor. Henk van der Liet (Talen, 
culturen en regiostudies), Tom Lentz (Cognition,  
Language and Communication) en Jan Willem van  
Henten (Religiewetenschappen) laten voorbeelden  
zien van curriculumontwikkeling. Jan Don vertelt over 
de docenTENkamer en het opzetten van dit kennis- 
netwerk.

Docent van het jaar
Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies, 
wordt door FGw-studenten verkozen tot 
faculteitswinnaar van de Docent van het Jaar-
verkiezing 2017. Studenten schrijven in hun 
aanbeveling: ‘Mark Deuze heeft een passie 
voor zijn vak en dat is te merken aan zijn 
manier van lesgeven’; zijn colleges zijn ‘leer-
zaam, interessant en grappig tegelijk’; hij is 
‘gepassioneerd en een expert op zijn vak- 
gebied’. Elk jaar organiseert de UvA samen 
met de Centrale Studentenraad en ASVA 
Studentenunie de Docent van het Jaar-ver-
kiezing. Studenten dragen per faculteit  
hun favoriete docenten voor; een jury kiest 
vervolgens de UvA-docent van het jaar.

OPeRA van start
Het OPeRA-netwerk gaat op 17 oktober 
2017 officieel in Amsterdam van start tijdens 
een conferentie over de samenwerking tussen 
het voortgezet en hoger onderwijs. UvA, VU, 
HvA, InHolland en een groot aantal scholen 
ondertekenen een intentieverklaring voor 
samenwerking met als doel het studiesucces 
van leerlingen en studenten te vergroten. 
Docenten, schoolleiders en bestuurders zet-
ten zich binnen het netwerk gezamenlijk  
in om de aansluiting tussen het voortgezet 
onderwijs en het hoger onderwijs – en ook 
de kwaliteit van het onderwijs zelf – te 
verbeteren.
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Remieg Aerts wordt per  
1 januari 2017 benoemd tot 
HOOGLERAAR NEDER-
LANDSE GESCHIEDENIS.

Remieg Aerts’ onderwijs  
en onderzoek betreft de 
Nederlandse en algemene 
geschiedenis na 1750, in 
het bijzonder van de negen-
tiende eeuw. Daarbinnen 
heeft hij bijgedragen aan  
de studie van met name 
politieke en parlementaire 
cultuur, burgerschap en  
burgerlijkheid, democratie 
en grondwet, begrips- 
geschiedenis, cultuurkritiek, 
persgeschiedenis en stads- 
geschiedenis. Zijn belang-
stelling gaat uit naar vormen 
van politiek gezag en de 
sociaal-culturele inbedding 
van de politiek. In de 
komende jaren wil Aerts  
zijn aandacht richten op een 
internationale geschiedenis 
van Nederland en de 
enorme betekenis van de 
consumptiecultuur in de 
moderne samenleving en 
politiek.

Margriet van der 
Waal wordt per 16 februari 
2017 benoemd tot BIJZON-
DER HOOGLERAAR ZUID- 
AFRIKAANSE LETTERKUNDE, 
CULTUUR EN GESCHIEDENIS 
vanwege de Stichting Zuid-
Afrikahuis Nederland.

In het onderzoek van  
Margriet van der Waal staan 
de Zuid-Afrikaanse literatuur 
en de postkoloniale Europese 
identiteit centraal. Van der 
Waal zal zich richten op de 
studie van het Afrikaans, in 
het bijzonder de Afrikaanse 
literatuur binnen de context 
van de Zuid-Afrikaanse 
samenleving in heden en 
verleden. In haar onderzoek 
zal ze zich verdiepen in de 
rol van de natuurlijke om- 
geving en ruimte bij de tot-
standkoming van Afrikaner 
en andere Zuid-Afrikaanse 
identiteiten in heden en 
verleden. 

Rosemarijn Hoefte  
wordt per 1 juni 2017 aan-
gesteld als ONBEZOLDIGD  
HOOGLERAAR GESCHIEDE-
NIS VAN SURINAME SINDS 
1873 IN VERGELIJKEND 
PERSPECTIEF. 

De leerstoel is ingesteld in 
samenwerking met het 
Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde 
(KITLV) van de KNAW.

Rosemarijn Hoefte is gespe-
cialiseerd in de koloniale en 
postkoloniale geschiedenis 
van de Caraïben en Zuid-
oost-Azië. Haar belangrijkste 
aandachtsgebieden zijn de 
geschiedenis van Suriname 
in de postslavernij periode, 
migratie en onvrije arbeid, 
en hedendaagse Caraïbische 
geschiedenis. De effecten 
van (trans)imperialisme en 
(de)kolonisatie op migratie 
en identiteit vormen de rode 
draad in haar onderzoek. 
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Emilie Sitzia wordt per  
30 augustus 2017 benoemd 
tot BIJZONDER HOOG- 
LERAAR ILLUSTRATIE  
vanwege de Fiep Westen-
dorp Foundation.

Emilie Sitzia gaat zich rich-
ten op de geschiedenis van 
de samenhang tussen tekst 
en beeld in brede zin en het 
vergroten van de weten-
schappelijke aandacht voor 
de relatie tussen boek en 
kunst. Hierbij gaat het om 
zowel reclametekeningen, 
illustraties in boeken, kranten 
en tijdschriften –  voor  
kinderen en volwassenen – 
als boekenkunst en kunste-
naarsboeken. Sitzia wil 
onderzoek doen naar onder 
meer 20ste-eeuwse illustra-
ties, in het bijzonder van 
vrouwelijke illustratoren  
die het dagelijks leven van 
kinderen verbeelden.

Erma Hermens wordt 
per 1 september 2017 
benoemd tot HOOGLERAAR 
OP DE RIJKSMUSEUMLEER-
STOEL ATELIERPRAKTIJKEN 
EN TECHNISCHE KUNST- 
GESCHIEDENIS. 

Hermens’ benoeming vormt 
een aanvulling op haar  
positie als senior onderzoeker 
technische kunstgeschiedenis 
bij het Rijksmuseum.

Haar onderzoek betreft het 
maakproces in al zijn facet-
ten; het reikt verder dan het 
taxonomische identificeren 
van technieken en materialen 
en beslaat ook de contextu-
ele en conceptuele invloeden 
op het maken van kunst. 
Uitgaande van een kunst- 
historische vraagstelling 
focust Hermens zich onder 
meer op het atelier als de 
omgeving voor de ‘choreo-
grafie’ van het maakproces: 
kunstenaarsmaterialen, 
technische kennis en  
experiment, uitwisseling en 
samenwerking, en fysieke 
veranderingen in het object. 

Beeldbepalende  
boeken: afscheids-
symposium van  
Saskia de Bodt
Als bijzonder hoogleraar 
Illustratie, en in het bijzon-
der de geschiedenis van de 
boekillustratie – maakte  
Saskia de Bodt zich sterk 
voor de ‘emancipatie’ van 
het beeld ten opzichte van 
het woord, voor onderzoek 
naar de rol en betekenis  
van beeld in boeken en voor 
de positie van de illustrator. 
Een van de resultaten daar-
van is het veelgeroemde 
standaardwerk De verbeel-
ders. Nederlandse boek- 
illustratie in de twintigste 
eeuw. Op haar afscheids- 
symposium vertellen  
kunstenaars, auteurs en 
wetenschappers over beeld-
bepalende boeken, waar- 
onder Hedy d’Ancona,  
Harrie Geelen, Eva Cossée  
en Arjan Peters. Aansluitend 
betoogt Saskia de Bodt in 
haar afscheidsrede Hansi in 
‘t Bessenland. Illustratie en 
Identiteit dat de beeldende 
kunst - en met name boek- 
illustraties - een cruciale rol 
speelden bij de nationale 
beeldvorming in Europa.  
De Bodt geeft een kijkje in 
haar lopende onderzoek en 
houdt een aantal prenten-
boeken onder de loep die 
mede daaraan ten grondslag 
liggen.

Mieke Bal:  
in medias res 
Op 17 maart 2017 organi-
seert ASCA, de Amsterdam  
School for Cultural Analysis 
in samenwerking met het 
Stedelijk Museum Amster-
dam als eerbetoon aan 
Mieke Bal het symposium  
In medias res. In medias res, 
ofwel midden in de ontwik-
kelingen, is een passende 
omschrijving van de carrière 
van Mieke Bal als internatio-
naal gerenommeerde  
kunst- en cultuurtheoreticus, 
criticus en videokunstenaar, 
die met haar interdiscipli-
naire methodes de grenzen 
tussen academische disciplines 
deed vervagen en meerdere 
generaties jonge academici 
inspireerde. Tijdens het sym-
posium belichten Jonathan 
Culler en andere weten-
schappers uit verschillende 
disciplines de invloed van 
haar werk. 

In medias res is ook de titel 
van Bals meest recente  
studie die zij tijdens het 
symposium presenteert, over 
de Indiase kunstenaar Nalini 
Malani. Aansluitend opent 
Bal de tentoonstelling Nalini 
Malani: Transgressions in het 
Stedelijk Museum. 
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Oratie en symposium 
Geertje Mak
Inheemse kinderen weghalen 
uit hun eigen families en 
omgeving om ze in een  
westers-christelijke context 
te heropvoeden: is dit ook  
in Nederlandse koloniën 
gebeurd? De afgelopen 
twee decennia is in Australië 
en Noord-Amerika meer 
aandacht gekomen voor 
deze koloniale strategieën. 
Zonder te willen suggereren 
dat in Nederlandse koloniën 
precies hetzelfde aan de 
hand was, vormden kinderen 
ook daar de belangrijkste 
doelgroep voor heropvoe-
ding- en civilisatieprojecten. 
Het hoe en waarom van 
deze praktijken is echter 
nog nauwelijks onderzocht 
en vormt het onderwerp van 
het symposium Colonizing 
Children. Het symposium 
vormt een beginpunt van 
een onderzoeksproject naar 
koloniale toe-eigening van 
lokale kinderen en is gerela-
teerd aan de oratie getiteld 
Huishouden in Nederlands 
Nieuw Guinea. Geschiedenis 
van geslacht op geslacht die 
Geertje Mak op 6 juli 2017 in 
de Aula houdt als bijzonder 
hoogleraar Politieke 
Geschiedenis van Gender  
in Nederland vanwege de 
Wilhelmina Drucker Fundatie. 

Het verhaal van 
Sasha Pechersky: 
afscheidscollege 
Selma Leydesdorff
Tijdens haar afscheidscollege 
op 28 september 2017 pre-
senteert Selma Leydesdorff, 
hoogleraar Oral history en 
cultuur, haar boek Sasha 
Pechersky, Holocaust Hero, 
Sobibor Resistance Leader, 
and Hostage of History. 
Hierin komen de kern- 
thema’s van Leydesdorffs 
benadering van de oral  
history samen: de verhou-
ding tussen individuele en 
collectieve herinnering,  
de visie op individuele  
herinneringen als dynami-
sche component van een 
levensverhaal en het onder-
zoek naar de traumatische 
herinnering van de slacht- 
offers van grootschalig en 
extreem geweld of 
natuurrampen. 
Leydesdorff interviewde 
mensen die Pechersky 
gekend hebben en verge-
leek het materiaal uit hun 
verhalen met getuigen- 
verklaringen in rechtbank-
verslagen, herinneringen en 
brieven die op veel plekken 
in de wereld zijn verzameld. 
Deze verklaringen worden 
gezien als verslagen van  
verdriet en trauma. 
Het eerste exemplaar van 
haar boek overhandigt zij 
tijdens haar afscheid aan  
de Stichting Sobibor.

Fascinatie voor het 
middeleeuwse  
handschrift:  
afscheid Jos Biemans
Kennis van het productie-
proces, de productieomstan-
digheden en het beoogde 
gebruik is noodzakelijk om 
middeleeuwse handschriften 
te kunnen begrijpen als 
object in de middeleeuwse 
cultuurgeschiedenis. In zijn 
afscheidscollege Niets is wat 
het lijkt. Over mijn fascinatie 
voor het middeleeuwse 
boek en schrift gaat Jos  
Biemans, hoogleraar Weten-
schap van het handschrift,  
in op de ‘boeiende ervaring’ 
met middeleeuwse met de 
hand geschreven boeken.
De belangstelling voor de 
Middeleeuwen is groot. 
Middeleeuwse handschriften 
trekken bij tentoonstellingen 
en in de media veel aan-
dacht. Overeenkomsten  
tussen middeleeuwse en 
moderne boeken zijn evi-
dent, maar zijn ze identiek?  
Grondige bestudering van 
het middeleeuwse boek als 
artefact brengt grote ver-
schillen aan het licht en 
brengt ons bij de makers van 
deze fascinerende objecten, 
aldus Biemans.

Het archief is dood, 
leve het archief!:  
oratie Charles 
Jeurgens
De aard van het bureau- 
cratische overheidsarchief 
dient te veranderen, wil  
het archief nog betekenis 
hebben om het overheids-
handelen te verantwoorden 
en reconstrueren. Dat stelt 
Charles Jeurgens in zijn  
oratie op 15 september 
2017.

Het weefsel van de over-
heidsbureaucratie bestaat 
uit teksten. Die teksten 
samen vormen het over-
heidsarchief. Ze zijn het 
geheugen van de overheid 
en het middel waarmee  
verantwoording wordt  
afgelegd. Naar aanleiding 
van de uitkomsten van  
het onderzoek naar ‘Het 
bonnetje van Teeven’ diende 
Kamerlid Segers in 2016 een 
motie in waarbij de regering 
werd verzocht ‘de huidige 
archiefwet aan te passen 
aan de digitale ontwikkelin-
gen en eisen van transparan-
tie door onder meer de  
huidige overbrengings- 
termijnen van overheids- 
informatie sterk terug te 
brengen’. Jeurgens 
bespreekt de implicaties van 
digitalisering voor de functie 
van overheidsarchieven. 
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Conservation science 
in perspectief:  
de rol van de natuur-
wetenschappen in 
conservering en  
restauratie van  
cultureel erfgoed
Conservation science is een 
nieuw vakgebied binnen het 
vakgebied van conservering 
en restauratie van cultureel 
erfgoed. Een conservation 
scientist vormt, net als een 
restaurator, een brug tussen 
theorie en praktijk en tussen 
geesteswetenschappen en 
exacte wetenschappen.  
Dit stelt specifieke eisen aan 
de conservation scientist, die 
de vertaalslag moet maken 
tussen de resultaten van 
natuurwetenschappelijke 
experimenten en de toepas-
sing daarvan in het vakge-
bied van conservering en 
restauratie, aldus Maarten 
van Bommel, hoogleraar 
Natuurwetenschappelijke 
aspecten van conservering 
en restauratie, in zijn oratie.
De positie en rol van de 
natuurwetenschappen licht 
Van Bommel toe aan de 
hand van enkele voorbeel-
den, te weten het onder-
zoek met zeer geavanceerde 
technieken naar versnelde 
degradatie van kleurstoffen, 
het onderzoek naar beheer 
en behoud van uniek zeven-
tiende-eeuws archeologisch 
textiel gevonden bij Texel  
en het retoucheren van 
kunstwerken met gekleurd 
licht om zo een indruk te 
geven van hun oorspronke-
lijke uiterlijk.

Eerbetoon  
Aafke Hulk
In november 2017 neemt 
Aafke Hulk afscheid van de 
faculteit. Van 2003 tot 2008 
was zij de eerste vrouwelijke 
decaan en stond zij onder 
andere aan de wieg van de 
opleiding Conservering en 
restauratie en de samen- 
werking met de Rietveld 
Academie. Ter gelegenheid 
van haar 65ste verjaardag 
organiseren internationale 
collega’s op 13 januari de 
workshop Cross–linguistic 
Influence in Bilingualism:  
In honor of Aafke Hulk. 
Onder dezelfde titel ver-
schijnt een festschrift in de 
reeks Studies in Bilingualism 
(Benjamins) onder redactie 
van Elma Blom (Universiteit 
Utrecht), Leonie Cornips 
(Meertens Instituut) en  
Jeannette Schaeffer (UvA).

Henkjan Honing 
wetenschappelijk 
directeur IIS
Vanaf maart 2017 is  
Henkjan Honing, hoogleraar 
Muziekcognitie, de nieuwe 
wetenschappelijk directeur 
van het Instituut voor  
Interdisciplinaire Studies. 

Honing gelooft sterk in 
interdisciplinariteit en in 
wat deze de wetenschap  
en de wereld kan brengen. 
In zijn rol als wetenschappe-
lijk directeur wordt hij dan 
ook in de eerste plaats een 
verkondiger en pleitbezorger 
van de interdisciplinaire 
boodschap. Een soort am- 
bassadeur. Honing hoopt 
hiermee een bijdrage te 
leveren aan het duurzaam, 
structureel en stabiel veran-
keren van het IIS binnen de 
universiteit en de weten-
schappelijke wereld.
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De belangrijkste beleidsdoelstelling 

van het Amsterdam Institute of 

Humanities Research (AIHR) voor 

2017 is de verduurzaming van het 

onderzoek. 

De FGw is een brede faculteit die zich  
profileert met interdisciplinair onderzoek. 
Voor dit profiel is noodzakelijk dat we de 
omvang en de breedte van de waaier aan 
onderzoeksspecialismen in stand houden. 
Bij meerjarige terugloop van de eerste-geld-
stroommiddelen, onder andere als gevolg 
van dalende rijksbekostiging voor hoger 
onderwijs, was en is daadkrachtig beleid 
nodig gericht op het stimuleren van talent-
volle jonge onderzoekers en het verstevigen 
van de externe projectenportefeuille. 

In 2017 wordt daarom niet alleen de 
bestaande waaier aan strategische fondsen 
gecontinueerd, zoals het Fonds Cutting  
Edge Onderzoek, het Aspasia-fonds en het 
Strategisch fonds PhD-onderzoek, maar  
worden er ook voorbereidingen getroffen 
voor een fonds Research Innovation and  
Sustainability. Dit RIS-fonds maakt het moge-

lijk om de onderzoekstijd binnen de faculteit 
tijdelijk substantieel uit te breiden, opdat 
onderzoekers zich beter kunnen positione-
ren in de competitie om externe middelen. 

Ook de oprichting van een projectenbureau 
specifiek voor de geesteswetenschappen 
draagt bij aan de verduurzaming van het 
onderzoek binnen de faculteit.

Duurzaam onderzoek
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Elke collectie hedendaagse kunst en design 
bevat tal van voorwerpen die geheel of 
gedeeltelijk van plastic zijn gemaakt. Om de 
samenstelling van de voorwerpen te kunnen 
identificeren is specialistische kennis nodig, 
die in musea zonder laboratorium in veel 
gevallen niet aanwezig is.

In april 2017 start het project Plastics,  
dat zich richt op toegepast onderzoek voor 
deze grote groep voorwerpen in musea en 
natuurwetenschappers en medewerkers  
van tien grote musea en collectiebeheerders 
bij elkaar brengt. Doordat het project een 
‘do-it-yourself’-methode ontwikkelt kunnen 
beheerders en restauratoren in de toekomst 
zelf een groot deel van hun plastic collecties 
identificeren, monitoren en conserverings-
maatregelen treffen.

Het project wordt gecoördineerd door  
het Netherlands Institute for Conservation, 

Art and Science (NICAS) 
en de Stichting Behoud 
Moderne Kunst (SBMK) 

en financieel onder-
steund door het Gieskes-
Strijbis Fonds en het 

Mondriaanfonds.

 

 

Zoekmethode voor 
digitaal erfgoed

In het project The Sensory Moving  
Image Archive (SEMIA). Boosting  
Creative Reuse for Artistic Practice and 
Research gaan Giovanna Fossati en Eef 
Masson een zoekmethode ontwikkelen 
waarmee beeldend kunstenaars en 
onderzoekers gedigitaliseerde erfgoed-
collecties kunnen doorzoeken op basis 
van visuele kenmerken zoals licht en 
kleur, vorm of beweging. Binnen het 
SEMIA-project wordt onderzocht welke 
analysesoftware en interfaces nodig zijn 
om dit materiaal op deze manier te ver-
kennen en te hergebruiken. De onder-
zoekers gaan gebruikmaken van twee 
unieke en verschillende soorten erfgoed-
collecties: EYE stelt 933 zwijgende films 
uit de Jean Desmet-collectie ter beschik-
king en Beeld en Geluid de omvangrijke  
collectie NTS/NOS Nieuwsuitzendingen 
vanaf 1956.

Binnen het NWO-programma ‘Smart 
Culture – Kunst en cultuur’ wordt in 
maart een subsidie toegekend aan dit 
project. 

HOE BEHOUDEN WE KWETSBARE  
KUNSTWERKEN VOOR DE TOEKOMST?

Lustrumbeurzen
Ter gelegenheid van haar 385-jarig bestaan  

stelt de UvA samen met het Amsterdams Univer-

siteitsfonds de lustrumbeurs voor promovendi  

in. Arnoud Arps (Media en cultuur), Sophie van  

Ginneken (Kunstgeschiedenis), Mostafa Dehghani 

(Media en cultuur) en Lise Steyn (Conservering 

en restauratie) ontvangen een lustrumbeurs en 

krijgen zo de gelegenheid om onderzoek te 

doen aan gerenommeerde onderzoeksinstituten 

in binnen- en buitenland.
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Digital Index of an Artwork’s Life 
DIAL
Het duurzaam zorgdragen voor complexe hedendaagse kunstwerken 
vraagt om een andere aanpak dan gangbaar is voor traditionele 
kunst. Binnen het project DIAL wordt een digitale tool ontwikkeld 
voor collectiemanagementsystemen die professionals bewuster 
maken van hun eigen input bij het tentoonstellen van complexe 
kunstwerken. De digitale infrastructuur van musea die het behoud 
moet ondersteunen, is daar niet voor toegerust. DIAL onderzoekt 
mogelijkheden om de consequenties van keuzen bij het managen 
van complexe kunstwerken inzichtelijk te maken. Dit is van funda-
menteel belang omdat het dynamische proces van herinstallatie,  
heruitvoering of publieksparticipatie de uiteindelijke verschijnings-
vorm van een werk beïnvloedt, en soms ook de content. 

Sanneke Stigter (Conservering en restauratie) werkt binnen DIAL 
samen met het Kröller-Müller Museum en Wiel’s Simple Solutions. 
Voor dit project wordt in het voorjaar 2017 financiering vanuit  
NWO KIEM (Kennis Innovatie Mapping) toegekend.

 

Conflictbeheersing
Iedereen wil weten hoe je conflicten kunt 
oplossen, maar de huidige uitdaging ligt in 
effectieve conflictbeheersing. In haar project 
Managing Multi-Level Conflicts in Commercial 
Cities in Northern Europe (ca. 1350-1570) 

laat historica Justyna Wubs-
Mrozewicz zien hoe ‘conflict- 
beheersers’ in middeleeuwse en 
vroegmoderne handelssteden  
in Noord-Europa complexe 
geschillen probeerden te hante-
ren, of het nu om een handels-
conflict of gewapende strijd ging. 
 

Wubs-Mrozewicz ontvangt in mei een  
Vidi-subsidie voor haar onderzoek. 

GLOBALISERING EN 
HET PLATTELAND
Globalisering wordt primair beschouwd als 
een stedelijk fenomeen. Effecten ervan op 
het platteland blijven onderbelicht. Meer 
aandacht hiervoor is urgent gezien de aan-
houdende kloof tussen stad en platteland  
en de claims van plattelandsbewoners dat 
hun zorgen over globalisering genegeerd 
worden, met name de claims rond het 
Brexit-referendum en de Amerikaanse  
presidentsverkiezing van 2016. In een ver- 
gelijkend project onderzoekt Esther Peeren 
de cruciale rol die culturele verbeeldingen 
van het platteland in literatuur, film en  
televisie spelen in het wel of niet zichtbaar 
maken van bepaalde aspecten van het 
hedendaagse plattelandsleven en de invloed 
van deze verbeeldingen op hoe het platte-
land politiek gemobiliseerd kan worden. Ze 
vergelijkt dit voor het Verenigd Koninkrijk, 
de Verenigde Staten, Nederland, China en 
Zuid-Afrika. 

Esther Peeren ontvangt voor haar onderzoek 
Imagining the Rural in a Globalizing World 
de prestigieuze Consolidator Grant van de 
European Research Council (ERC).
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Dat vermoeden Nederlandse classici,  
verenigd in de landelijke onderzoeksschool 
OIKOS. Zij gaan deze hypothese toetsen  
door bestudering van de klassieke oudheid. 
De trekkers vanuit de UvA zijn hoogleraar 
Latijn Caroline Kroon en hoogleraar Grieks 
Irene de Jong.

De OIKOS-wetenschappers kunnen hun 
onderzoek uitvoeren dankzij een Zwaarte-
kracht-subsidie die in mei door NWO wordt 
toegekend.

Nieuwe ideeën verankeren
Volgens Caroline Kroon is de subsidie een 
geweldige opsteker voor het vakgebied van 
de Klassieken. ‘Met deze subsidie kunnen  
we binnen OIKOS werk maken van een inter-
disciplinaire onderzoekagenda waarin het 

belang van de geesteswetenschappen in het 
algemeen en de bestudering van de Griekse 
en Romeinse oudheid in het bijzonder  
centraal staan. Deze onderzoekagenda sluit 
bovendien prachtig aan bij de nieuwe inter-
disciplinaire opleiding Oudheidwetenschap-
pen die UvA en VU gezamenlijk aanbieden. 
We kijken ernaar uit om ook de studenten 
de komende jaren mee te nemen in dit  
grote landelijke onderzoek naar innovatie  
in kunst, literatuur, politiek en economie in 
de klassieke oudheid en het belang ervan 
voor alle tijden.’

In het kader van het Zwaartekracht-project 
zal Caroline Kroon met haar groep onder-
zoek verrichten naar ‘verankering’ als 
belangrijk fenomeen in taal en communicatie. 

Facultair 
Aspasia-
fonds
Lotte Hogeweg, Christien Klaufus,  
Julia Kursell, Eva van Lier, Aukje van 
Rooden en Jeanette Schaeffer worden 
tijdelijk vrijgesteld van onderwijstaken 
om een subsidieaanvraag voor te berei-
den. Dit wordt mogelijk gemaakt uit  
het Aspasia-fonds van de faculteit.  

Het fonds ter bevordering van de door-
stroom van vrouwelijke wetenschappers 
naar een hoger niveau is mogelijk 
gemaakt door de NWO Aspasia-premies 
van Judith Rispens, Esther Peeren, 
Yolanda Rodriquez Perez, Jill Hilditch, 
Yolande Jansen, Danielle van de Heuvel 
en Justyna Wubs-Mrozewicz. 

18,8 miljoen voor 
onderzoek classici naar 
innovatieprocessen
Voor succesvolle innovatie is meer nodig dan alleen 

technologische vooruitgang. Ieder nieuw concept 

moet eerst worden verankerd in de bestaande 

context.
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Buiten grenzen 
John Neubauer

In december vindt het symposium Beyond 
Borders plaats ter nagedachtenis van hoog-
leraar Vergelijkende literatuurwetenschap 
John Neubauer (Boedapest 1933 – Amster-

dam 2015). Tijdens deze middag met  
lezingen over het interdisciplinaire en  
transnationale werk van Neubauer en  
het verband tussen literatuur, muziek  

en wetenschap wordt Neubauers studie  
The Persistence of Voice postuum 

gepresenteerd. 

 

Versterken Uber en Airbnb  
bestaande ongelijkheden?
Digitale platformen als Uber en Airbnb veranderen de wijze waarop wij werken, 
waarde creëren en delen, en in ons onderhoud voorzien. De rol van digitale  
platformen als nieuwe instituties die de banden tussen burgers, markten en de 
overheid herschikken, groeit. Worden ongelijkheden versterkt en ontstaan er 
nieuwe ongelijkheden door digitale platformen? Of bieden zij juist middelen 
voor empowerment? Niels van Doorn (Mediastudies) ontvangt in september een  
ERC Starting Grant voor Platform Labor: Digital transformations of work and 
livelihood in post-welfare societies. Doel van zijn onderzoek is inzicht te krijgen 
in hoe digitale platformen de organisatie van arbeid en sociale reproductie  
beïnvloeden, in de huidige tijd waarin de verzorgingsstaat plaatsmaakt voor  
een participatiesamenleving. 

ARCHIEFONDERZOEK  
SCHEEPSWRAK TEXEL
Helmer Helmers en Nadine Akkermans (Universiteit Leiden) leiden een archief-
onderzoek naar schip en objecten van het in 2016 ontdekte zeventiende-eeuws 
scheepswrak in de Waddenzee voor Texel. In het voorjaar van 2016 zorgde de 
presentatie van de zeventiende-eeuwse zijden japon uit het scheepswrak voor 
wereldnieuws. Nog nooit was zo’n grote collectie textiel uit die periode in zo’n 
goede conditie gevonden. 

Het onderzoek moet leiden tot een beter begrip van de materiële cultuur en  
de Engels-Nederlandse uitwisseling in de vroegmoderne periode. Ook kan het 
onderzoek een brug vormen tussen maritieme archeologie en culturele 
geschiedenis. 

Helmers en Akkermans ontvangen in februari een subsidie in het kader van  
het NWO-programma Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang. 
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Nieuwe theorie van afwijzing
Onenigheid is een wijdverspreid fenomeen. Als iemand beweert dat Amsterdam 
in België ligt, kan de ander uitdrukken dat hij/zij het daarmee oneens is door 
met ‘nee’ te reageren en zo de bewering af te wijzen. In de studie van de men-
selijke taal staat bewering centraal en wordt afwijzing als negatieve bewering 
uitgelegd. Linguïstisch bewijs toont echter aan dat afwijzingen en negatieve 
beweringen verschillende functies hebben in een discours. Dus wat is afwijzing? 
En hoe werkt het? Luca Incurvati (Filosofie) ontvangt in september een ERC Star-
ting Grant voor From the Expression of Disagreement to New Foundations for 
Expressivist Semantics. Incurvati ontwikkelt een nieuwe theorie en logica van 
afwijzing, die hij vervolgens gebruikt om tot een nieuwe benadering te komen 
van de semantiek van natuurlijke taal: inferential expressivism.

In september presenteren Joep 
Leerssen, Krisztina Lajosi-Moore 
en Kasper van Kooten tijdens 
een KNAW-symposium, met een 
key note van hoogleraar Katharine 
Ellis (University of Cambridge), 

de resultaten van een vierjarig 
onderzoeksproject over de 
samenhang van klassieke muziek 
en het romantisch nationalisme. 
In de negentiende eeuw werd 
klassieke muziek vaak gebruikt 
om ideeën over nationaal parti-
cularisme en karakter uit te dra-
gen; ze speelde een belangrijke 
rol in het romantisch nationa-
lisme en de ‘cultivering van 

cultuur’. Het onderzoeksproject 
werd onder meer gesubsidieerd 
door de Prijs Akademiehoog- 
leraren van de KNAW, die Joep 
Leerssen in 2010 ontving. Het 
symposium is onderdeel van  
de internationale conferentie 
Rethinking the Dynamics of 
Music and Nationalism van SPIN 
– Study Platform on Interlocking 
Nationalism.

De rol van muziek in de cultivering 
van nationale cultuur
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In Amsterdam Nieuw-West is een burger- 
initiatief gestart voor een netwerk van  
zelfhulpgroepen die het herstel van mensen 
met verward gedrag stimuleren. 

Een van de pijlers van het project is het  
optekenen van hun levensverhaal. Verhalen 
geven betekenis aan ervaringen en dragen 
bij aan inzicht in aandoeningen en het per-
spectief van de deelnemers hierop. 

Het verhaal is niet alleen een kennisbron, 
maar ook een instrument om mensen te  
helpen. Door middel van kwalitatieve en 

kwantitatieve narratieve analyses van het 
levensverhaal, dat onderzoekers en mede-
werkers van de Verhalenbank Psychiatrie  
op meerdere momenten optekenen, wordt 
tevens onderzocht hoe het project bijdraagt 
aan het herstel van de deelnemers.

Gaston Franssen, mede-aanvrager en lid van 
het onderzoeksteam, werkt in dit project 
samen met Stichting Kringwijs en Stefan van 
Geelen en Floor Scheepers van UMC Utrecht. 
Het project ontvangt in 2017 subsidie van 
ZonMw.

VENI’S VOOR DRIE  
VEELBELOVENDE 
ONDERZOEKERS
NWO kent in juli aan drie pas gepromo-
veerde onderzoekers een Veni-subsidie 
toe om gedurende drie jaar hun eigen 
ideeën verder te ontwikkelen.

Anne Helmond (Mediastudies) beoogt 
met App ecosystemen: een kritische 
geschiedenis nieuwe digitale methoden 
te ontwikkelen om de geschiedenis van 
een enkele app, een verzameling van 
apps, app stores en app-ecosystemen  
te schrijven.

In Een nieuwe theorie van revolutionaire 
wetenschappelijke verandering formu-
leert Lukas Verburgt (Wijsbegeerte) op 
basis van originele casestudies van de 
Tweede Wetenschappelijke Revolutie 
een nieuwe theorie van de rationaliteit 
van revolutionaire wetenschappelijke 
verandering.
 
Ons begrip van de ervaring van moder-
niteit beperkt zich veelal tot het zicht-
bare en leesbare. Melê Yamomo (Theater- 
wetenschap) onderzoekt in Beluisterde 
moderniteit in vroege opnames uit  
Zuidoost-Azië hoe moderniteit werd 
gehoord en beluisterd in Zuidoost -Azië 
door de komst van vroege geluids- 
technologieën in de periode 1890-1950.

Levensverhaal als zelfhulp

 

INTERNATIONALISERING IN DE GEESTESWETENSCHAPPEN 
 NWO kent subsidies toe aan Petra Sleeman (Taalwetenschap) en Samuël Kruizinga (Militaire geschiedenis) voor projecten 
waarbinnen zij samenwerken met buitenlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen.

In het project Klein zijn gaat Samuël Kruizinga kijken naar de verschillende manieren waarop in de laatste tweehonderd jaar 
is gedacht over wat kleine staten eigenlijk zijn en wat klein zijn betekent voor hoe zij zich opstellen ten opzichte van andere 
staten.

In haar onderzoeksproject Verdeeld Europa: partitiviteit in Europese talen gaat Petra Sleeman samen met vijftien experts uit 
zeven Europese landen een uniforme onderzoeksmethode ontwikkelen naar partitieve elementen zoals het Nederlandse ‘er’ 
(ik heb er drie) of het Franse ‘du’ (du pain) die moeilijk te vatten zijn voor tweedetaalleerders. 
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UvA-archeologen Menno Dijkstra 
en Arno Verhoeven presenteren 
in november met hun rapport 
Nieuw licht op Leithon de  
resultaten van een opgraving 
langs de Oude Rijn uit circa  
600-850 na Chr. 

In het met hout beschoeide 
riviertje zijn ruim 200.000 vond-
sten verzameld: houten voor-
werpen, leren schoenen, benen 
kammen, touw, stukken aarde-
werk en botten. De objecten zijn 
in de kleibodem van Leiderdorp 

goed bewaard gebleven. Ook de 
vondst van ijzeren gereedschap-
pen en wapens, bronzen, zilveren 
en gouden metalen sieraden en 
munten is opvallend.
Al deze vondsten samen vertel-
len ons over het dagelijks leven 
langs de oevers van het riviertje. 
Landbouw en handwerk waren 
niet de enige werkzaamheden 
van de bewoners; een deel van 
hen nam actief deel aan de 
omvangrijke handel waar het 
Nederlandse kustgebied bekend 
om was. Wijn, maalstenen en 

potten uit Duitsland werden via 
de Oude Rijn naar Engeland en 
Scandinavië verhandeld. Dankzij 
deze handel was het dorp voor 
die tijd zeer welvarend. 

De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed heeft de resterende  
terreindelen beschermd als 
archeologisch rijksmonument. 
Over de opgraving is in samen-
werking met de Stichting Leider-
dorps Museum een tentoon- 
stelling in voorbereiding die in 
september 2018 geopend wordt.

Handel en wandel 
in Leithon
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MASSAGRAF OPVARENDEN 
BATAVIA GEVONDEN
Op Beacon Island, ook bekend als ‘Murder Island’, zijn de lichaams-
resten van zeker vijf personen en diverse artefacten opgegraven.  
De vondst werd gedaan door onder anderen UvA-archeoloog  
Liesbeth Smits tijdens een expeditie die mede gefinancierd werd 
door de Australian Research Council, het Western Australian 
Museum, de Nederlandse ambassade in Australië en de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, Nationaal Archief. 

Het vergaan van het Nederlandse VOC-schip de Batavia in 1629 voor 
de kust van West-Australië werd gevolgd door een gruwelijk drama: 
in drie maanden tijd kwamen door muiterij en moord ruim 120 zee-
lieden om het leven. Deze opgraving geeft nieuwe inzichten in de 
gebeurtenissen. Het graf duidt volgens de archeologen op een  
zorgvuldige begrafenis die waarschijnlijk plaatsvond voordat de  
muiterij begon. 

    Kunst  
beschermen  
tegen licht

Een multidisciplinair team gaat 
met financiering van NWO een 
‘gereedschapskist’ ontwikkelen 
om te kunnen onderzoeken hoe 
materialen degraderen onder 
invloed van licht. Dit zal nieuwe 
inzichten opleveren die kunnen 
helpen om kunstvoorwerpen te 
beschermen, waterzuivering te 
verbeteren en de veiligheid van 
voedingsmiddelen te verhogen. 

Het TooCOLD-project (Toolbox 
for studying the Chemistry Of 
Light-induced Degradation) 
wordt gefinancieerd door NWO 
en is een samenwerking met  
academische en industriële  
partners onder leiding van  
Maarten van Bommel, hoog- 
leraar Natuurwetenschappelijke 
aspecten van conservering en 
restauratie.
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Iris Duinmeijer Persistent grammatical difficulties in Specific Language Impairment.

Seid Tvica Agreement and Verb Movement. The Rich Agreement Hypothesis from a Typological Perspective.

Margot Kraaikamp Semantic versus lexical gender. Synchronic and diachronic variation in Germanic gender agreement.

Camille Welie Individual differences in reading comprehension. A componential approach to eighth graders’ expository text 
comprehension.

Roos van der Zwaard Patterns of (negotiated) interaction during the collaboration between native and advanced non-native 
speakers.

Marlou van Rijn The Expression of modifiers and arguments in the noun phrase and beyond. A typological study.

Evelyn Bosma Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch.

Gudrum Reijnierse The Value of Deliberate Metaphor.

Renee Clapham Automatic evaluation of voice and speech intelligibility after treatment of head and neck cancer.

Gregory Sholette Delirium and Resistance: activist art and the crisis of capitalism.

Christian Olesen Film History in the Making: Film Historiography. Digitised Archives and Digital research. Dispositifs.

Mykola Makhortykh From Myths to Memes: Transnational Memory and Ukrainian Social Media.

Thijs Bouwknegt Cross-Examining the Past. Transitional Justice, Mass Atrocity Trials and History in Africa.

Britta Bendieck Aufzeichnungen über den Feind. Armando, Deutschland und der niederländische Erinnerungsdiskurs.

Matthijs Jonker The Academization of Art. A practice approach to the early histories of the Accademia del Disegno and the 
Accademia di San Luca.

Anders Bay Dialogens Kunstner. Dialog og Performativitet hos Martin A. Hansen. Med Særligt Henblik På Hans  
Ikke-Fiktive Forfatterskab.

Gözde Onaran Escaping Entrapment: Gothic Heroins in Contemporary Film.

Melle Kromhout Noise Resonance. Technological Sound Reproduction and the Logic of Filtering.

Tereza Havelková Opera as Hypermedium. Meaning-Making, Immediacy, and the Politics of Perception.

Simon Ferdinand I Map Therefore I Am Modern. Cartography and Global Modernity in the Visual Arts.

Ilse van Rijn The Artists’ Text as Work of Art.

Eva Meijer Political animal voices.

Irene Villaescusa 
Illán

Writing the Nation. Transculturation and Nationalism in Hispano-Filipino Literature from the Early  
Twentieth Century.

Maite van Dijk Foreign Artists versus French Critics: Exhibition Strategies and Critical Reception at the Salon des  
Indépendants in Paris (1884-1914).

Borislav Čič   ovač   ki Transformaties van volksmuziek van de westelijke Balkan en de Servische octoëchos (Byzantijnse kerk- 
muziek) in het oeuvre van Ljubica Marić.

Valentina Covaci Between traditions: The Franciscans of Mount Sion and their Rituals (1330-1517).

Frans Camphuijsen Scripting Justice. Legal Practice and Communication in the late Medieval law Courts of Utrecht, York and Paris.

Merel Leeman Transatlantic Enlightenment. Peter Gay and the Drama of German History in the United States, 1930s-1970s.

Saskia Willigers Narrative Authority: From Epic to Drama.

Rianne Hermans Latin Cults through Roman Eyes. Myth, Memory and Cult Practice in the Alban Hills.

Noël van Dooren Drawing Time. The Representation of Change and Dynamics in Dutch Landscape Architectural Practice  
after 1985.

Adrienne Zuiderweg Batavia Berijmd. Een geschiedenis van de compagniesliteratuur en een overzicht van de compagnies- 
dichters in Batavia.

Mike Zuber Spiritual Alchemy from the age of Jacob Boehme to Mary Anne Atwood, 1600-1900.

Marianne Ritsema van 
Eck

Custodians of Sacred Space. Constructing the Franciscan Holy Land Through texts and sacri monti  
(ca. 1480-1650).

Willem Flinterman The Cult of Qalā wū n. Waqf, Commemoration, and Dynasty in early Mamluk Cairo, ca. 1280-1340.

Geralda Helle Composition in Athenian black-figure vase-painting: The ‘Chariot in profile’ type scene.

Carel Crone Casus Imperii. Enige aspecten van de ondergang der Dubbelmonarchie 1867-1918.

Clemens Kemme Mozart’s Unfinished Mass in C Minor, K. 427 (‘Great Mass’). History, Theory and Practice of its Completion.

Maarten Hell De Amsterdamse herberg (1450-1800). Geestrijk centrum van het openbare leven.

Marjan Reuvekamp Timewise: Improving Pupils’ Understanding of Historical Time in Primary School.

Isabella van Eeghen The Western Allied Project to Denazify Third Reich Feature Film Stock.

Matthijs Westera Exhaustivity and Intonation. A Unified Theory.

Riccardo Pinosio The Logic of Kant’s Temporal Continuum.
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De baten uit contractonderzoek nemen in 
2017 ten opzichte van 2016 met 1,8 miljoen 
euro toe. De toename is met name te dan-
ken aan de groei van de 3de geldstroom. 
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Subsidies
De faculteit verwerft in 2017 meerdere subsidies bij 

NWO en de EU. Onderstaande lijst laat een selectie 

zien van de verworven subsidies.

VIDI
•  Justyna Wubs-Mrozewicz: 

Managing multi-level  
conflicts in commercial 
cities in Northern Europe 
(C. 1350-1570).

VENI
•  Anne Helmond: App  

ecosystems: A critical  
history of apps.

•  Melê Yamomo: Sonic 
Entanglements: Listening 
to Modernities in Sound 
Recordings of Southeast 
Asia, 1890-1950.

•  Lukas Verburgt: A New 
History and Philosophy  
for the Exact Sciences:  
The Case of the Second  
Scientific Revolution. 

RUBICON
•  Tineke Rooijakkers:  

Tying the Roman Empire 
together: The appropria-
tion of clavi in the Eastern 
Mediterranean.

PROMOTIES IN DE 
GEESTESWETEN-
SCHAPPEN 
•  Paul Boersma en Iris  

Broedelet: Problemen in 
de woordkennis bij kinde-
ren met een taalontwikke-
lingsstoornis (TOS): speelt 
impliciet leren een rol?

•  Lia van Gemert en Lucas 
van der Deijl: Radicale 
geruchten. Een digitale 
reconstructie van de  
verspreiding van het Carte-
sianisme en Spinozisme in  
 

het Nederlandse tekstuele 
discours (1640-1720).

•  Michiel van Lambalgen  
en Levin Hornischer:  
Fundamenten van het  
analoog denken.

•  Sonja Smets en Anthia 
Solaki: Logica ontmoet 
echte denkers: een  
filosofische analyse van 
begrensde rationaliteit.

•  Wyger Velema en Matthijs 
Boom: Mens en natuur aan 
de grenzen van de tijd, 
1760-1860.

NWO INTER- 
NATIONALISERING
•  Samuël Kruizinga:  

Getting the Big Picture  
on Small States. Towards  
a New Research Agenda 
for Small State Studies, 
1815-present day.

•  Petra Sleeman: Partitivity 
in European Languages.

SMART CULTURE - 
BIG DATA / DIGITAL 
HUMANITIES
•  Charles van den Heuvel / 

Julia Noordergraaf: Virtual 
Interiors as Interfaces for 
Research. Spatially enhan-
ced publications of the  
creative industries of the 
Dutch Golden Age.

SMART CULTURE - 
KUNST EN CULTUUR
•  Giovanna Fossati / Eef Mas-

son: The Sensory Moving 
Image Archive: Boosting 
Creative Reuse for Artistic 
Practice and Research.

SMART CULTURE - 
SMART CITIES
•  Jaap Kamps: Access to City 

Councils using Exploratory 
Search Systems.

NICAS SEED MONEY 
•  Maarten van Bommel: 

Automated interpretation 
of X-radiographs and CT 
scans to assess Islamic car-
pet construction.

•  Maartje Stols-Witlox:  
Scientific Reasoning in  
Art and Conservation  
Studies using a Bayesian 
Approach.

KIEM
•  Jonneke Bekkenkamp:  

Storypix Bloemen lexicon.
•  Francesco Chiaravalloti:  

In dialoog met gebruikers. 
Het belang van opera voor 
de samenleving.

•  Paul Dijstelberge:  
RE-Scribe, a tool for  
Scholars and Artists.

•  Patricia Lulof: Living in  
the Past. Reconstructing 
Etruscan Houses in 
Acquarossa.

•  Manon Parry: ‘Digital  
Disability Archive’.

•  Hanneke Ronnes: Kastelen 
voor Iedereen.

•  Sanneke Stigter: DIAL for 
Complex Artworks.

HORIZON 2020

Europese subsidies NWO-subsidies

ERC CONSOLIDATOR
•  Esther Peeren: Imagining the 

Rural in a Globalizing World.

ERC STARTING
•  Niels van Doorn: Platform 

Labor: Digital transformations 
of work and livelihood in 
post-welfare societies.

•  Luca Incurvati: From the 
Expression of Disagreement 
to New Foundations for 
Expressivist Semantics.

MARIE CURIE EURO-
PEAN FELLOWSHIP
•  Carlo Proietti: The Epistemic 

and Dynamic Aspects of 
Polarization.

•  Margot Strohminger: Coun-
terfactual Knowledge from 
the Imagination.

•  Angela Jager: Netherlandish 
Paintings in Ledreborg Palace: 
A Multi-Disciplinary Research 
of circa 600 Paintings. 

MARIE CURIE RISE
•  Ihab Saloul: Questioning 

Traumatic Heritage: Spaces  
of Memory in Europe,  
Argentina, Colombia.

SOCIETAL CHALLENGES
•  Elizabeth Buettner: European 

Colonial Heritage Modalities 
in Entangled Cities.
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Nieuwe UB  
en vorming 
binnenstads- 
campus
De nieuwe Universiteitsbibliotheek komt 
definitief op het Binnengasthuisterrein,  
in de Tweede Chirurgische Kliniek en het 
voormalig Zusterhuis. In het voorjaar van 
2017 worden de plannen gepresenteerd 
en vindt een raadpleging van de academi-
sche gemeenschap plaats. Het ontwerp 
van de architecten MVSA en Van Stigt 
verbindt de twee monumentale panden 
met een glazen overkapping. Het vormt 
zo een architectonisch bijzonder en 
modern academisch gebouw: een biblio-
theek en ontmoetingscentrum met  
internationale allure. Het vormt naast  
het onderwijs een van de twee zwaarte-
punten op de campus. Met onder andere  
950 studieplekken, 80 werkplekken,  
7 kilometer aan boeken, studie- en onder-
wijszalen, werkgroepruimtes en een fiet-
senkelder voorziet de nieuwe UB in 2021 
in een belangrijke behoefte van de 
faculteit. 
De ontwikkeling van de UB is de start van 
de vorming van een levendige en leefbare 
campus, die in zijn geheel in 2025 gereed 
zal zijn.
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Studentenkamers in 
Oudemanhuispoort

De UvA en studentenhuisvester DUWO slaan de handen ineen  
om in de Oudemanhuispoort 190 betaalbare studentenkamers te 

realiseren. De leegstaande delen worden in korte tijd omgebouwd 
tot kamers met gemeenschappelijke keukens en sanitaire voor- 

zieningen. De eerste kamers worden vanaf zomer 2018 voor  
maximaal vier jaar verhuurd. Daarna start de renovatie ten 

behoeve van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Nieuwe 
vertrouwens- 
persoon
Lia van Gemert, hoogleraar Historische 
Nederlandse letterkunde, heeft hoogleraar 
Taalkunde Olga Fischer opgevolgd als  
vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. 
Medewerkers en studenten die op het werk 
of tijdens de studie geconfronteerd worden 
met ongewenst gedrag kunnen terecht bij 
de UvA-vertrouwenspersonen. De FGw heeft 
drie vertrouwenspersonen: naast Lia van 
Gemert zijn dat Erik Laeven (Mediastudies) 
en Rixt Polder (Faculteitsbureau).

Werkdrukverlichting
Eind 2016 heeft het dagelijks bestuur een plan van aanpak voor het terugdringen 
van de werkdruk opgesteld. Naar aanleiding daarvan formuleren alle afdelingen 
een pilot rondom een onderwerp zoals scriptiebegeleiding, taakverdeling tussen 
onderwijs en onderzoek, aantal toetsmomenten en nakijkwerk, bestuurs- en 
beheerstaken, urennormering of het stroomlijnen van de informatiestromen.  
De resultaten van de projecten worden voor de zomer bekendgemaakt; gedeel-
telijk lopen de projecten door in het collegejaar 2017-2018.
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Besturingsmodel
In 2017 wordt het besturingsmodel geëvalueerd dat in 2014 werd 
ingevoerd. Uitgangspunt was het vergroten van eigenaarschap en 
zeggenschap bij medewerkers en studenten en het versterken van 
de subsidiariteit: wat lager in de organisatie kan worden belegd, 
moet daar ook worden belegd. Ook werd ingezet op het versterken 
van de kwaliteit van bestuur en posities van bestuurders. Bestuurlijke 
posities worden daarom ingevuld via open werving, waarbij niet  
langer het functieniveau (UHD dan wel hoogleraar) centraal staat, 
maar de voor de betreffende rol benodigde competenties. Om de 
slagkracht van de raden van College en Graduate School te vergro-
ten is bovendien het aantal opleidingsdirecteuren teruggebracht  
van 24 naar 16. Het grootste deel van de bestuurlijke posities wordt 
in de zomer opnieuw bezet.

Ook de positie van de opleidingscommissies (OC’s) is gewijzigd:  
zij hebben vanaf 2017 wettelijk de status van medezeggenschaps- 
orgaan. Vanaf 2018 zullen er dan ook verkiezingen voor de OC’s 
worden gehouden; dit is voortaan wettelijk voorgeschreven bij  
het samenstellen van OC’s. 

Derde dag van het obp
Werkdruk?! is het thema van de Dag van het obp in juni. Kilian 
Wawoe, organisatiepsycholoog, stelt de vraag wat het ondersteu-
nend personeel zelf kan doen aan het verminderen van werkstress. 
Volgens Wawoe stemmen in ieder geval de uitkomsten van de  
Medewerkersmonitor 2017 positief: het opb van de faculteit doet 
het feitelijk goed. De werkdruk is niet overmatig hoog in vergelij-
king met het wp. Er is een hoge mate van tevredenheid over de 
functie, de mogelijkheden voor scholing en de werkgever in het 
algemeen. Gezamenlijk verkennen de collega’s hoe werkdruk en 
stress verminderd kunnen worden.

Prominente thema’s en aanbevelingen zijn: adequate en positieve 
feedback, betere aansluiting met het wetenschappelijk personeel  
en werkoverleg en teamverband. 

De faculteit heeft ruime ervaring met zogenaamde Communities  
of Practice (CoP) waarin groepen wetenschappers ervaringen uitwis-
selen over de dagelijkse praktijk en probleemoplossend werken aan 
onderwerpen die zij zelf inbrengen. Als vervolg op de obp-dag gaan 
voorjaar 2018 een aantal intervisiegroepen van start die op de leest 
van deze CoP’s zijn geschoeid. 

Projectenbureau 
Binnenstad
Het faculteitsbestuur besluit in het najaar  
tot de inrichting van een Projectenbureau 
Binnenstad. De afgelopen jaren is het aantal 
extern gefinancierde onderzoeksprojecten  
in de faculteit sterk gestegen, zowel wat 
betreft NWO- als Europese projecten.  
Tegelijkertijd zijn de eisen die deze financiers 
stellen aan de inhoudelijke en financiële  
verantwoording toegenomen en is de orga-
nisatie complexer geworden doordat vaker 
meerdere – publieke en private – partijen  
bij de uitvoering betrokken zijn.

In het projectenbureau werken medewerkers 
van de afdelingen Onderzoek en Financiën 
en control nauw samen.
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Geesteswetenschappen in beweging is de titel  

van de feestelijke opening van het academisch 

jaar met een kort programma over vernieuwingen 

in onderwijs en onderzoek aan onze faculteit.

Taalwetenschapper Caitlin Meyer vertelt over haar 

onderzoek Hier kun je op rekenen: taal,  

tellen en het brein met als centrale vraag: wat 

maakt dat we mensen zijn? Barbara Hogenboom, 

directeur CEDLA, spreekt over de toegenomen 

invloed van China op Latijns-Amerika en over de 

vraag in hoeverre dat een duurzame ontwikkeling 

met zich meebrengt. In zijn presentatie Onderwijs-

vernieuwing: tussen neoliberale hype en geestes-

wetenschappelijke uitdaging gaat PW Zuidhof 

(Europese studies) in op zijn ogenschijnlijke tegen-

strijdige rollen van onderwijsvernieuwer en onder-

zoeker. Studentassessor Linda van Exter bespreekt 

de rol van studenten bij de verbetering van het 

onderwijs. Afsluitend vertelt Piet Gerbrandy, 

ACASA, over de enthousiast ontvangen nieuwe 

module De wereld van de mens, een inleiding  

in de geesteswetenschappen voor eerstejaars- 

studenten Taal- en regiostudies.

 

Ook op de volgende pagina’s wordt aandacht 

besteed aan vernieuwingen binnen de faculteit. 

Aan het woord zijn drie onderzoeksters en een 

studente over thema’s als een Bachelor of Science 

binnen en digitale infrastructuur voor de geestes-

wetenschappen, de politieke stem van dieren en 

studeren in een internationale omgeving.



Bachelor of Science in de 
geesteswetenschappen
‘Cognition, Language and Communication (CLC) is de enige geestes-
wetenschappelijke bachelor in Nederland die leidt tot een Bachelor 
of Science. Dit is vlak voor de sluiting van de aanmelding in Studielink 
bekend geworden en we zijn er heel trots op. Enerzijds denken we 
dat dit beter aansluit bij de vraag van de doelgroep die ons voor ogen 
staat, maar belangrijker: deze titel past gewoon veel beter bij de 
inhoud van de opleiding. Taalwetenschappers zijn de bèta’s onder de 
alfa’s en CLC’ers nog net wat meer: het sluit aan bij de veranderingen 
die gaande zijn in de onderzoeksvelden van de cognitiewetenschap 
en linguïstiek, en voegt daar de communicatieve invalshoek aan toe.’

Een interdisciplinaire blik 
‘CLC kan gezien worden als een uitbreiding op de genoemde vak- 
gebieden. De keuze om er een Bachelor of Science van te maken, 
komt dus voort uit de interdisciplinaire blik en de onderzoeks- 
technieken die studenten leren. We kijken naar de geestesweten-
schappen vanuit een breder perspectief en andere invalshoeken.  
Zo leren studenten om te werken met moderne labtechnieken als 
eye-tracking, naast analoge onderzoeksmethodes en corpusonder-
zoek. Studenten beginnen in het eerste semester direct met eigen 
onderzoek; ze schrijven een onderzoeksvoorstel en voeren het 
onderzoek zelfstandig uit. Wij leggen de nadruk op zelfstandig 
onderzoek doen. Hoewel hier soms met verbazing op gerea-
geerd wordt, gaat het erg goed en vinden studenten het leuk. 
Het is een oefening die meteen relevant is.’

Werkveld
‘We hebben binnen het haalbaarheidsonderzoek voor deze 
opleiding uitgebreid met het werkveld gesproken: er is 
grote behoefte aan deskundigen met specifieke kennis op 

terreinen als automatisch vertalen en natural language proces-
sing, maar ook taalleer- en communicatieprocessen, de interactie 
tussen computer en mens, en online marketing en communicatie. 
Onze studenten hebben ook de juiste bagage om, afhankelijk van 
hun specialisatie, door te stromen naar heel verschillende master- 
 programma’s omdat ze vakken volgen bij opleidingen als Psycholo-
gie, Psychobiologie, of Muziekwetenschap. Een voor de hand lig-
gende master is de interdisciplinaire onderzoeksmaster Brain and 
Cognitive Sciences, maar het kan dus ook iets heel anders worden.’

Interesse
‘Op de voorlichtingsdagen zien we dat er veel interesse is in de 
opleiding. In het eerste jaar zijn wij begonnen met negen studenten, 
van wie overigens niemand is afgevallen. Het is een heel hechte 
groep en het zijn fervente ambassadeurs van hun opleiding. Op dit 
moment zijn er 25 aanmeldingen en we gaan ervan uit dat, nu de 
accreditatie helemaal rond is, de aantallen gestaag zullen stijgen.’

Caitlin Meyer studeerde Nederlandse taal en cultuur en Taalwetenschap 

aan de UvA. Sinds 2013 doet ze binnen het Amsterdam Center for  

Language and Communication (ACLC) promotieonderzoek naar hoe  

kinderen leren praten en denken over getallen. Meyer was nauw betrokken 

bij de vormgeving van de nieuwe bacheloropleiding Cognition, Language 

and Communication die in september 2017 van start gaat.
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Telescopisch en microscopisch 
onderzoek
‘Geesteswetenschappers zijn gewend om de inhoud van elke relevante 
bron zelf te bestuderen. Daardoor bereik je een grote diepte en nuance in 
je analyse maar krijg je geen volledig beeld van de bredere ontwikkelingen 
over tijd, plaats en sectoren heen. Door de infrastructuur die wij ontwikke-
len, wordt een deel van het zoeken, lezen en analyseren van bronnen  
uitbesteed aan software, waardoor het gedetailleerde onderzoek van  
de geesteswetenschapper wordt verrijkt met het bredere bereik van de  
telescoop: patronen in de data worden zichtbaar waardoor je beter kunt 
inzoomen op relevante ontwikkelingen. Onlangs heeft NWO opnieuw  

subsidie toegekend om nieuwe toepassingen als spraak- en beeld- 
herkenningssoftware te ontwikkelen en de infrastructuur voor meer 
disciplines toegankelijk te maken.’ 

Langetermijn perspectieven en nieuwe vragen
‘Dankzij deze digitale infrastructuur is het mogelijk om op grote schaal 
en over een langere periode de invloed van media op cultuur en  
maatschappij te volgen en te analyseren. Onderzoekers kunnen in de 
online CLARIAH Media Suite vanaf hun eigen computer aan de slag met 
120 jaar film, radio en televisie. Onderwerpen die in deze media aan  
bod komen, kunnen worden vergeleken met de bespreking in archivalia, 
kranten, sociale media en andere bronnen. Bijvoorbeeld: hoe reageerden 
de Nederlanders op vluchtelingenstromen in de jaren ‘70 en ‘80 en wat  
is het verschil met vandaag de dag? Wat is precies de invloed van sociale 
media op de opinievorming? Maar ook: hoe verhoudt de kritische receptie 

van Nederlandse films zich tot de populariteit ervan bij het publiek in de 
verschillende Amsterdamse wijken? Zo’n vraag, naar de receptie van kunst 
en cultuur bij het grote publiek, hebben we tot nu toe alleen indirect  
kunnen benaderen. Ook kan het inzicht in patronen in de data ons op  
het spoor van hele nieuwe vragen zetten. Er is geen sprake van een totale 
revolutie, maar het is evident dat de onderzoekspraktijk verandert. Wij 
hebben nu de continuïteit en de langetermijnontwikkelingen beter in 
beeld. De canon, ons werkgeheugen van het verleden, en bijbehorende 
vooronderstellingen zullen hierdoor worden bijgesteld.’

Digital Humanities in het onderwijs
‘Deze ontwikkelingen zullen ook invloed hebben op het onderwijs. Samen 
met Geschiedenis en Kunstgeschiedenis ontwikkelden we vanuit CREATE  
dit jaar binnen het bachelorinnovatieproject een module Digitale stads- 
geschiedenis, een (kunst)historisch onderzoek naar de ontwikkeling  
van Amsterdam in de 16e eeuw met behulp van historische kaarten en 
3D-reconstructies. Dit vak is een mooi voorbeeld van hoe het onderzoek 
binnen digital humanities een weg kan vinden naar het onderwijs op een 
inhoudelijke, zinvolle manier. Ik ben ervan overtuigd dat op den duur het 
werken met digitale bronnen en methoden een vast onderdeel zal zijn 
van de methodevakken voor alle studenten. De passieve beheersing van 
programmeertalen en samenwerken in een interdisciplinaire setting met 
sociale en bètawetenschappers zijn andere skills die horen bij duurzaam 
opleiden in de geesteswetenschappen.’

Julia Noordegraaf is hoogleraar Digitaal erfgoed en directeur van het univer-

sitaire onderzoekszwaartepunt Cultural Heritage and Identity (ACHI). Daar 

geeft ze leiding aan het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Creative 

Amsterdam: An E-Humanities Perspective (CREATE), dat de rol van cultuur 

bestudeert in de vorming van Amsterdam als creatieve stad vanaf de Gouden 

Eeuw tot nu. Noordegraaf is tevens bestuurslid van het project CLARIAH, de 

door NWO gefinancierde nationale infrastructuur voor geesteswetenschappe-

lijk onderzoek met digitale bronnen en methoden.

33 Universiteit van Amsterdam



Studeren in het Engels
‘Ik was na de Bachelordag direct overtuigd: ik ging European Studies doen. 

Ik heb op een tweetalige school gezeten en de helft van mijn middelbare 
schoolcarrière in het Engels gedaan. Het was geen grote stap voor mij. 

Door het internationale perspectief van de opleiding was dit een logische 
keuze. Het is een brede opleiding met focus óók op cultuur, en dat spreekt 

me aan. Dat de opleiding Engelstalig is, is een cadeautje erbij. 
Mijn Nederlands is er niet minder op geworden: de vakterminologie 
beheers ik ook in het Nederlands. Je kunt ook vakken volgen in het  

Nederlands. Het feit dat er zo veel verschillende mensen met een  
verschillende taalachtergrond zijn, dat accenten en woordenschat van  

studenten en docenten uiteenlopen, vraagt soms om extra concentratie, 
maar eigenlijk is dit nooit een probleem.’

International classroom 
‘Bij mijn studie is de international classroom echt een verrijking. Er zijn  
veel verschillende perspectieven. Als wij bijvoorbeeld over de Europese 

identiteit praten – wat verbindt je met iemand uit Spanje?, wat zijn  
de tegenstellingen? – dan is het waardevol dat we de discussie in een  
echt Europese groep voeren. Ik heb bewondering voor de studenten  

die uit andere Europese landen of zelfs uit Canada of China hier komen: 
die op hun achttiende studeren in een andere taal en leven in een andere 

cultuur. Voor mij is dit een veel veiligere keuze geweest.
Dit is zonder twijfel ook goed voor mijn netwerk. Graag wil ik nog een 

stage doen in Frankrijk, liefst binnen de culturele sector; mijn ambitie is om 
later te werken binnen een internationale culturele instelling.’

Overtuigde Europeanen
‘Ik schrijf mijn scriptie over John Stuart Mill en Lord Acton, twee liberale 

negentiende-eeuwse denkers, over het concept nationalisme. Ik werd  
geïnspireerd door hoogleraar Joep Leerssen tijdens een van mijn favoriete 

vakken National Thought in Europe. Mooi is dat ik met een heel diverse 
groep, met diverse achtergronden en opvattingen direct over dit thema  

in discussie kan gaan. Eigenlijk zijn wij allemaal wel overtuigde  
Europeanen. De weerstand tegen Europa die nu in veel EU-landen  

speelt is wel een belangrijk thema. Het tweede deel van mijn scriptie  
gaat over het Brexit-debat. De verschillen in opvatting tussen Mill en  

Acton zie je vandaag de dag nog terug in dit debat. Dat maakt het  
allemaal heel actueel en dichtbij.’

Sinds het studiejaar 2015-2016 heeft de opleiding Europese studies ook een

Engelstalig programma. Daarmee was European Studies binnen de faculteit  

de eerste Engelstalige bacheloropleiding. Europese studies wordt tweetalig 

aangeboden: studenten kiezen voor aanvang van hun studie voor de  

Nederlandstalige danwel de Engelstalige variant. Het aantal studenten dat  

kiest voor European Studies is ruim twee keer zo groot, en bestaat voor de 

helft uit studenten met een Nederlandse vooropleiding.

Zohra Kruithof is student van de eerste lichting European Studies; zij is  

actief binnen studievereniging Study Association for European Studies (SES).
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Eva Meijer is filosoof, beeldend kunstenaar, schrijver en singer-songwriter. 

Meijer promoveert in 2017 op Political Animal Voices aan de UvA.  

Uit haar onderzoek zijn ook het populairwetenschappelijke boek Dieren- 

talen (2016) en haar derde roman Het Vogelhuis (2016) voortgekomen.  

In 2018 ontvangt zij voor De soldaat was een dolfijn, een essay over  

politieke dieren, de Hypatiaprijs en voor haar proefschrift de Praemium 

Erasmianum Dissertatieprijs van de KNAW. 

Haar werk is in meer dan tien talen vertaald en veelvuldig bekroond. 

Het menselijke dier
‘Ik ben filosofie gaan studeren om meer te leren over de relatie  

tussen mens, of beter gezegd het menselijke dier, en dier. Via de 
taalfilosofie, die enkel de menselijke taal als onderwerp heeft,  

ben ik bij dierentalen terecht gekomen. Mijn onderzoek gaat over 
de politieke stem van dieren, hun taal, en onze communicatie en 
relatie met dieren. Binnen de filosofie is Animal Studies nog een 

onontgonnen terrein. Dieren worden meestal gezien als objecten, 
niet als subjecten. Ik zie dieren als gelijkwaardige wezens die samen 

met mensen en andere dieren gemeenschappen kunnen vormen  
en die politiek handelen. Er wordt weleens lacherig over gedaan, 

maar er zijn steeds meer gerenommeerde onderzoekers wereldwijd 
die op dit gebied werken. En ik zie dat studenten geïnteresseerd  

zijn in dit vraagstuk.’

Einde van het antropocentrisch tijdperk
‘Mijn onderzoek is niet activistisch; activisten zijn overtuigd van  

hun eigen gelijk en als filosoof bevraag je dat juist, breng je geen 
vaste waarheden naar voren. Het is wellicht een vorm van activisme 
om dit onderwerp op de kaart te zetten in de academische wereld. 

Ik behandel dezelfde thema’s in mijn literair en academisch werk.  
Ik kan zo verschillende kanten belichten, een zekere ambiguïteit  

in de literatuur naast brononderzoek, feiten en argumenten in de 
wetenschap. En voor mij is deze afwisseling ook een verademing. 

Er zit wel een utopisch randje aan mijn onderzoek, maar ik zie dat 
de verhouding mens en dier al aan het veranderen is. Veel mensen 
maken zich zorgen over hoe we met dieren omgaan, maar weten 

niet hoe het anders moet. In mijn werk zet ik vraagtekens bij de 
antropocentrische status quo. Dit gaat niet alleen over de toekomst 

van dieren, maar ook om de toekomst van de mensheid. We moeten 
anders gaan denken over onze verhouding tot de niet-menselijke 

wereld. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de mens centraal 
staat, net zoals de man niet meer centraal staat in ons denken. 
Vrouwen die in de negentiende eeuw vochten voor hun rech-

ten, brachten ook het vraagstuk mens-dier op.’ 

Roddelende vleermuizen
‘Het onderzoek naar dierentalen staat nog in de kinderschoenen.  

Er zijn verrassende ontdekkingen gedaan die dieren ineens heel 
“menselijk” maken. Vleermuizen bijvoorbeeld blijken namen te  

hebben en ze roddelen over elkaar. Kippen geven de mensen in hun 
omgeving namen en praten met hun kuikentjes als ze nog in het ei 

zitten. En paarden beoordelen op grond van de gezichtsuitdrukking 
die ze op foto’s hebben gezien de mensen die ze daarna ontmoeten. 

Er is nog steeds een diepe kloof, maar er wordt veel onderzoek 
gedaan dat onze kijk op de wereld verandert.’ 
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The next big thing
Het Vossius Center for the History of  
Humanities and Sciences start in 2017 met  
de reeks The next big thing, een college-
reeks over de toekomst van wetenschap en 
de grote vragen en dilemma’s daarbinnen. 
Elf wetenschappers, onder wie Rens Bod, 
José van Dijck en Henkjan Honing, stellen 
vanuit inhoudelijke, ethische, maatschappe-
lijke en historische perspectieven de toe-
komst van de wetenschap en de grote  
vragen en dilemma’s daarbinnen centraal. 

Voortzetting Venture Lab 
Humanities
Het Venture Lab Humanities is dé plek waar 
medewerkers, promovendi, studenten en 
alumni van de faculteit ideeën opdoen en 
ervaringen delen op het terrein van onder-
nemerschap. De levendige samenwerkings-
ruimte op het Binnengasthuisterrein is een 
ideale plek voor kruisbestuivingen, ook met 
de organisatoren en bezoekers van VOX-
POP-events. De faculteit wil met de oprich-
ting van het Venture Lab impact creëren uit 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
en nieuwe kennis vergaren uit de interactie 
van wetenschap en samenleving. Door het 
leren en faciliteren van ondernemerschap 
draagt de faculteit bij aan de employability 
van medewerkers en het beroepsperspectief 
van studenten.  

In juni loopt de pilot Venture Lab Humani-
ties ten einde. Tien pioniers testen in de 
pilotperiode het bestaande aanbod aan 
ondernemerschapsonderwijs en -onder- 
steuning. Een van de hoogtepunten is de 
finale van de Bootcamp. Winnaars zijn de 
studenten Geschiedenis Anna van Thiel  
en Yasemine Demirtas met de startup  
Interclass, een digitale leertool.
Na de evaluatie door een commissie met 
leden van binnen en buiten de UvA gaat  
het bestuur van de faculteit in het najaar 
van 2017 akkoord met voortzetting van het 
Venture Lab Humanities voor de komende 
vier jaar. In december gaat het team onder 
leiding van Jonneke Bekkenkamp aan de 
slag. De erkenning van het Lab als een van 
de vijf vestigingen van Amsterdam Venture 
Studio’s garandeert een goede inbedding in 
het startup ecosysteem van de Amsterdamse 
kennisinstellingen.

 
VOX-POP
VOX-POP is de creative space van de faculteit 
voor tentoonstellingen, workshops, lezingen 
en (film)voorstellingen en andere creatieve 
uitingen van en voor studenten, medewerkers 
en omwonenden. Een greep uit het aanbod 
in 2017: diverse Café Cherchers waar kunste-
naars en wetenschappers onvoltooid werk 
bespreken, Kunst of kitsch in het kader van 
het UvA lustrumfeest UNight; en seminars 

De Faculteit der Geestes- 

wetenschappen bevindt  

zich midden in de stad en  

is op velerlei manieren  

verbonden met de samenleving:  

wetenschappers treden op  

in de media, geven openbare 

lezingen, studenten organiseren 

tentoonstellingen of debatten 

over actuele vraagstukken. Een 
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over populisme, innovatie in de journalistiek, 
hedendaags fascisme en transnationaal 
geweld.  
In de serie Close UP wordt ingezoomd op 
maatschappelijke vraagstukken en de bij-
drage van de geesteswetenschappen aan  
de discussie hierover en mogelijke antwoor-
den hierop. Voorbeelden zijn: The Art of 
Visual Politics over de wijze waarop de  
politiek beeld inzet. In De stad als cultuur- 
fabriek wordt stilgestaan bij de kracht, het 
belang en de waarde van kunst en cultuur  
in de veranderende stad. De verstoorde 
relatie tussen mens en natuur is het thema 
van Biophilia en biophobia.  

Activating Artifacts:  
About Academia
Activating Artifacts is een nieuw tentoon-
stellingsproject van Antoni Muntadas dat 
een   interdisciplinaire dialoog over zowel  
de beperkingen als nieuwe mogelijkheden 
van het hoger onderwijs wil faciliteren.  
Christa-Maria Lerm Hayes werkt in dit  
vervolg op Muntada’s tentoonstelling van 
2011 in Harvard samen met De Appel.  
Vanuit het perspectief van studenten  
worden beperkingen en mogelijkheden  
van het academisch onderwijs onderzocht.  
In het kader van de tentoonstelling vindt er in 
VOX-POP een seminar over dit thema plaats. 

Het licht van Piero della 
Francesca
Machteld Brüggen Israëls en Arjan de Koomen 
verzorgen in februari en maart een college-
reeks voor bijna 400 studenten en toehoor-
ders over Piero della Francesca. Hoogtepunt 
is een symposium met lezingen door Piero-
kenners als Henk van Os en Bram Kempers 
en muzikale uitvoeringen uit de tijd van 
Piero. 

Illustere School
De Illustere School biedt geïnteresseerden  
de mogelijkheid om aan te schuiven in de 
collegebanken. In 2017 nemen 708 cursisten 
deel aan een van de Open UvA-colleges,  
met uiteenlopende thema’s op het gebied 
van kunst, cultuur, geschiedenis, literatuur 
en filosofie. Daarnaast zijn er colleges die 
door emeriti worden georganiseerd; aan 
deze colleges nemen 255 cursisten deel. 

Academische boekenclub
Samen met de Academische Club organiseert 
de faculteit in 2017 de Academische boeken-
club. Journalist en schrijfster Persis Bekkering 
interviewt wetenschappers over hun  
favoriete boek: Rudolph Glitz over To the 
Lighthouse van Virginia Woolf, Esther  

Peeren over Le blanc de l’Algérie van Assia 
Djebar, Karel van der Toorn over Is dit een 
mens van Primo Levi, Hans Bennis over  
Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans, 
Jonathan Gill over de poëzie van Jalal al-Din 
Rumi, Jaap Kooijman over Less than Zero  
van Bret Easton Ellis, en Saskia de Bodt over 
Het ernstige spel van Hjalmar Söderberg.

Maria Sibylla Merian
In 2017 is het 300 jaar geleden dat de weten-
schapper en kunstenaar Maria Sibylla Merian 
(1647-1717) overleed. Onderzoekers van de 
Amsterdam School of Historical Studies 
organiseren ter gelegenheid hiervan een 
symposium. In het Cromhouthuis loopt 
de expositie De schatkamercollectie: werken 
van Maria Sibylla Merian, met werk afkom-
stig uit de Artis Bibliotheek van de UvA. 

Spinoza leerstoel  
Béatrice Longuenesse
Béatrice Longuenesse bezet in 2017 de  
Spinoza Leerstoel en verzorgt in mei en juni 
de Spinozalezingen over De ik-persoon in 
cognitie en moraliteit en Twee onwaarschijn-
lijke bedgenoten: Kant en Freud over  
moraliteit. Béatrice Longuenesse is Silver 
Professor of Philosophy aan New York  
University en fellow van de American  
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Academy of Arts and Sciences. De afdeling 
Filosofie nodigt ieder jaar spraakmakende 
denkers uit om hedendaagse ontwikkelin-
gen in de filosofie voor een breed publiek 
toegankelijk te maken.  

Is een eeuwenoud schilderij  
na restauratie weer zo goed  
als nieuw?
Maartje Stols-Witlox legt alle do’s & don’ts 
over restauratie uit tijdens dit online college 
van de Universiteit van Nederland, waar- 
binnen wetenschappers van Nederlandse 
universiteiten college geven op internet. 
 

Amsterdamlezing door Remieg 
Aerts en Huub Dijstelbloem
Remieg Aerts gaat in zijn lezing Amsterdam: 
hoofdstad, stadstaat of sociaal laborato-
rium? in op de vraag of Amsterdam, evenals 
metropolen als New York en Londen, als 
stadstaat meer en meer los komt te staan 
van de rest van Nederland. Of is de stad ook 
een sociaal laboratorium voor algemene 
ontwikkelingen in de democratie, de civil 
society en de kennissamenleving? 
In zijn Amsterdamlezing De publieke  
verbeelding van de stad: de rol van de  
universiteit betoogt Huub Dijstelbloem  
dat als de verbeelding – waarop democratie  

en stad drijven – wegvalt, de stad als geza-
menlijk project ook uiteenvalt. Een universi-
teit dient verbeelding te stimuleren en de 
contouren van een alternatieve toekomst  
te schetsen die wordt gedreven door  
technologische ontwikkelingen rond ‘de 
slimme stad’, big data en uitdagingen als  
klimaatverandering, voedselzekerheid en 
internationale mobiliteit. 

De Amsterdamlezingen worden sinds 2013 
georganiseerd en zijn voortgekomen uit de 
Wibautleerstoel aan de UvA, ingesteld door 
de Gemeente Amsterdam voor de studie  
van de grootstedelijke problematiek. 
 

We are Refugees
Tijdens het evenement We are Refugees 
wordt de documentaire In Procedure van 
Jiska Rickels vertoond. De documentaire 
gaat over de Syrische Hassan, die naar 
Nederland vluchtte om zijn ernstig zieke 
dochter Yomna te redden. Na afloop van de 
vertoning is er een vragenronde met Yomna. 
Aansluitend opent decaan Fred Weerman 
een Pitching event waarop vijftien projecten 
voor en door vluchtelingen gepresenteerd 
worden. Hieronder: Linda van Exter,  
winnares van de IIES Course Challenge, 
over Contextualizing Refugees, voormalig 
Scholar at Risk-recipiënt Nour Munawar  

over zijn PhD-onderzoek naar de wederop-
bouw van het beschadigde cultureel erfgoed 
in Mosul en Aleppo en verschillende student- 
initiatieven die alle tot doel hebben om  
studenten en vluchtelingen met elkaar in 
contact te brengen. 
Rector Magnificus Karen Maex sluit de 
avond af staande tussen alle pitchers en  
vrijwilligers. 

Bessensap
Op NWO Bessensap spreekt Maarten van 
Bommel over de rol van kleur in onze  
beleving van cultureel erfgoed. Zo’n  
400 journalisten en onderzoekers ont- 
moeten elkaar in de Rode Hoed om te  
netwerken en kennis uit te wisselen over 
recente ontwikkelingen in de wetenschap. 
 

Tentoonstelling Nalini  
Malani: Transgressions
In het voorjaar is in het Stedelijk Museum 
Amsterdam een tentoonstelling over de  
Indiase kunstenares Nalini Malani te zien. 
Ter gelegenheid hiervan organiseert de 
Amsterdam School for Cultural Analysis een 
symposium over Malani’s werk en wordt  
de publicatie van Mieke Bal over Malani  
gepresenteerd.  
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Kunstraadsels
Frans Grijzenhout ontrafelt in zes afleverin-
gen van Kunstraadsels met zijn onderzoeks-
team van jonge kunsthistorici de geheimen 
achter beroemde Hollandse meesterwerken 
uit de Gouden Eeuw. Samen raadplegen zij 
archieven en gebruiken zij technische mid-
delen om uit te vinden wie de afgebeelde 
personen op de portretten zijn of waar de 
geschilderde locatie nu te vinden is. 

Jos Biemans houdt  
Frederik Mullerlezing
Boeken voor de geleerde burgerij: een zoek-
tocht naar de vroegste stadsbibliotheek  
van Amsterdam is het onderwerp van de 
negende Frederik Mullerlezing. De jaarlijkse 
lezing beoogt de Boekhistorische Collecties 
van de UvA in een breed perspectief te 
plaatsen. Jos Biemans is bijzonder hoog- 
leraar in de Wetenschap van het Handschrift.

College voor reizigers
Ter ere van het UvA-lustrum geven weten-
schappers pop-upcolleges op Schiphol en  
op de pont naar de NDSM-werf in Amster-
dam-Noord. Al varend vertellen Frans  
Grijzenhout, Geert Janssen en Djoeke van 
Netten over het IJ in de Gouden Eeuw en  

over de kortste route van Amsterdam naar 
China in de 16de eeuw. Geert Janssen voert 
forensen terug naar de tijd dat er heel wat  
nieuwkomers via het IJ kwamen. Frans  
Grijzenhout vertelt reizigers op Schiphol 
over de Nederlandse ‘celebrities’ in de  
Gouden Eeuw: Rembrandt, Frans Hals en 
Vermeer. De pop-upcolleges zijn een groot 
succes. 
 

Caraïbische Letteren
Michiel van Kempen organiseert in samen-
werking met het Nationaal Instituut Neder-
lands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) 
een literaire middag met jonge onder- 
zoekers Caraïbistiek die hun onderzoek  
presenteren en auteurs die voordragen  
uit hun werk.  

Geesteswetenschappen  
op de planken
Tijdens de jaarlijkse boekenborrel laten 
onderzoekers van de faculteit hun recent 
gepubliceerde werk zien in Spui25. In korte 
presentaties wordt een selectie van deze 
publicaties voorgesteld aan het publiek.

Kennisfestival
Op 18 november is het Binnengasthuis- 
terrein het decor van de UNight: een kennis- 
festival voor medewerkers, studenten, 
alumni en Amsterdammers. Er zijn onder 
andere minicolleges met Beate Roessler,  
Alix Rübsaam en Irene Zwiep; op de Zwarte 
markt voor kennis kun je terecht bij Julia 
Noordegraaf, Maartje Stols-Witlox en Frank 
van Vree. 

Kunst op het 
Binnengasthuisterrein
De Amsterdam School of Historical Studies 
en het Allard Pierson Museum organiseren 
in het najaar op het Binnengasthuisterrein 
de tentoonstelling Modern Candor van  
kunstenaar Jasmijn Visser met een selectie 
van zeldzame boeken en kaarten over  
de Falkland Islands/Islas Malvinas uit de  
Bijzondere Collecties van de UvA. 
 

Shakespeare voor alumni
Speciaal voor alumni van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen vindt ook in 2017 
een drietal bijzondere bijeenkomsten plaats. 
Op 7 maart staat een voorstelling rondom  
de tentoonstelling ShakespeareNL op het 
programma met een voordracht van Gijs 
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Scholten van Aschat en spannende, ontroe-
rende en grappige scenes uit Shakespeares 
werk door gezelschap Shakespearience.

De negentiende eeuw  
onder de grond
Robert Verhoogt verhaalt in de achtste 
Jacob van Lennep-lezing over de moderne 
ontdekking van de aardbodem. Na de ver-
woestende aardbeving van 1755 in Lissabon 
ontstond onder geleerden en het grote 
publiek een nieuwsgierigheid naar de aarde 
zelf en haar geschiedenis. Verhoogt heeft 
een aantal titels over de negentiende eeuw 
op zijn naam staan; ook werkte hij mee aan 
tentoonstellingen over de schilders Israëls  
en Alma-Tadema. 
Deze publiekslezing op het terrein van de 
Nederlandse literatuur en cultuur van de 
negentiende eeuw is in het leven geroepen 
bij gelegenheid van het afscheid van Marita 
Mathijsen als hoogleraar Moderne Neder-
landse letterkunde aan de UvA. 

Spui25
De faculteit is een prominente partner  
binnen het academisch-cultureel centrum 
Spui25. Hiermee wordt een breed en groot 
publiek bereikt voor belangrijke thema’s uit 
onderzoek en actualiteit. Voorbeelden van 

de uiteenlopende thema’s in 2017 met  
bijdragen van onderzoekers van de FGw zijn: 
Murakami en het gespleten leven, Het ver-
haal achter Duitsland, Privacy: Blikwisselingen 
vanuit een complexe wereld, Muziek als 
medicijn?, The Impossibility of International 
Religious Freedom, De Frans-Duitse as: 
tegenpolen of partners? en Nooit gebouwd 
Amsterdam.
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Speech and  
Thought in Latin  
War Narratives.  
Words of Warriors 
Suzanne Adema

Taalverwerving en  
taalbeschouwing  
Grieks en Latijn 
Suzanne Adema

International Performance Research Pedagogies. 
Towards an Unconditional Discipline? 
Sruti Bala, M. Gluhovic, H. Korsberg, Kati Röttger 
(eds.)

Annäherung duch  
Konflikt: Mittler und  
Vermittlung 
Nicole Colin, P. Farges,  
F. Taubert (eds.)

Le Mur de Berlin  
Histoire – Mémoires – 
Représentations 
Nicole Colin, C. Defrance, 
U. Pfeil, J. Umlauf (eds.)

Lost and Living (in) 
Archives Collectively 
Shaping New  
Memories 
Annet Dekker (ed.)

Leven in media 
Mark Deuze

De uitgestelde onder-
gang van de wereld (en 
andere godsdienstige 
ongemakken) 
Thomas van der Dunk

Knowledge and  
Discernment in the  
Early Modern Arts 
Sven Dupré, Christine 
Göttler (eds.)

Prototypical  
Argumentative  
Patterns 
Frans van Eemeren

Film History as Media 
Archaeology. Tracking 
Digital Cinema 
Thomas Elsaesser

A Brief History of  
English Syntax 
Olga Fischer,  
Hendrik De Smet,  
Wim van der Wurff

Dimensions of  
Iconicity 
Angelika Zirker,  
Matthias Bauer,  
Olga Fischer,  
Christina Ljungberg 
(eds.)

Multimodal Argumentation and Rhetoric  
in Media Genres 
Assimakis Tseronis, Charles Forceville (eds.)

The Holocaust,  
Israel and ‘the Jew’. 
Histories of  
Antisemitism in  
Postwar Dutch  
Society 
Evelien Gans en 
Remco Ensel (eds.)

Aristoteles, Poëtica 
Piet Gerbrandy,  
Casper de Jonge

The Leviathan’s Library 
Yaniv Hagbi

Chaim Nachman  
Bialik: Gedichten 
Yaniv Hagbi

De Amsterdamse  
herberg 1450-1800. 
Geestrijk centrum van 
het openbare leven 
Maarten Hell

Keetje Hodshon  
1768-1829 
Maarten Hell, Els Kloek

The grammaticalization of tense,  
aspect, modality, and evidentiality.  
A functional perspective 
Kees Hengeveld, Heiko Narrog,  
Hella Olbertz (eds.)

G.A. Bredero, Spaanse 
Brabander: Immigratie, 
armoede en bedrog in  
de Gouden Eeuw 
Jeroen Jansen, Saar 
Postma, Marijke de Vos

I classici e la  
narratologia.  
Guida alla lettura  
degli autori greci  
e latini 
Irene de Jong

Fascism, Liberalism  
and Europeanism in  
the Political Thought of 
Bertrand de Jouvenel 
and Alfred Fabre-Luce 
Daniel Knegt

Schriftgeheimen.  
Opstellen over schrift  
en schriftcultuur. 
Marjolein Hogenbirk, 
Lisa Kuitert (eds.)

De Minaret  
van Baghdad 
Michiel Leezenberg

Word, Image and  
Institutional Critique, 
Brian O’Doherty and 
Patrick Ireland 
Christa-Maria Lerm 
Hayes (eds.)

Sasha Pechersky 
Selma Leydesdorff

Elhallgatott  
közép-ázsiai  
nyelvrokonaink 
Laszlo Marácz

Het Mirakel van  
Amsterdam.  
Biografie van een 
betwiste devotie 
Peter Jan Margry,  
Charles Caspers

De soldaat was  
een dolfijn 
Eva Meijer

Marcel Proust Aujourd’hui no 13,  
Sensations proustiennes 
Sjef Houppermans, Nell de Hullu-van Doeselaer, 
Manet van Montfrans, Annelies Schulte Nord-
holt, Sabine van Wesemael (eds.)

Die Erfindung des 
Marxismus. Wie eine 
Idee die Welt eroberte 
Christina Morina

Teaching Language  
to a Boy Born Deaf.  
The Popham Notebook 
and Associated Texts  
by John Wallis 
David Cram,  
Jaap Maat (eds.)

Spiritualizing the City 
Agency and Resilience  
of the Urban and  
Urbanesque Habitat 
Victoria Hegner,  
Peter Jan Margry (eds.)

De vleugels van de adelaar. Duitse kwesties in  
Europees perspectief 
Ton Nijhuis, Hanco Jürgens

Macron en de nieuwe 
Franse revolutie.  
Een Franse polderaar 
Niek Pas

SignGram Blueprint.  
A guide to sign  
language grammar 
writing 
Roland Pfau e.a. (eds.)

Autonomie. Ein Versuch 
über das gelungene 
Leben 
Beate Roessler

Der lange Krieg  
der Niederlande.  
Besatzung, Gewalt  
und Neuorientierung  
in den vierziger Jahre 
Peter Romijn

Brieven van Bruno Schulz 
Kris Van Heuckelom, 
André Roosen

Sincerity after  
Communism.  
A Cultural History 
Ellen Rutten

Popular Tropes of  
Identity in Contemporary 
Russian Television and 
Film 
Irina Souch

The Routledge  
Handbook of  
Pragmatics 
Anne Barron,  
Yueguo Gu,  
Gerard Steen (eds.)

A Perfect Ground.  
Preparatory Layers  
for Oil Paintings
1550-1900 
Maartje Stols-Witlox

La Amazonia Minada. 
Minería a gran escala  
y conflictos en el Sur  
del Ecuador 
Karolien van Teijlingen 
e.a. (eds.)

De toren van de Gouden 
Eeuw. Een Hollandse 
strijd tussen gulden en 
God 
Gabri van Tussenbroek

Homer, Troy and  
the Turks: Heritage & 
identity in the Late  
Ottoman Empire  
1870-1915 
Gunay Uslu

De Ruimtemakers.  
Projectontwikkelaars  
en de Nederlandse  
binnenstad  
1950-1980 
Tim Verlaan

A New Dawn for the 
Second Sex: Women’s 
Freedom Practices in 
World Perspective 
Karen Vintges

Site of Deportation, Site of Memory.  
The Amsterdam Hollandsche Schouwburg  
and the Holocaust 
Frank van Vree, Hetty Berg, David Duindam

Lectures croisees de 
l’oeuvre de Michel  
Houellebecq 
Sabine van Wesemael, 
Antoine Jurga

[RE]FRAME.  
De fabriek herontdekt: 
het perspectief van 
gebruikers in het trans-
formatieproces 
Marlieke Lisette Wilders, 
Edoardo Mentegazzi

The Routledge  
Handbook of Maritime 
Trade around Europe 
1300-1600 
Wim Blockmans,  
Mikhail Krom, Justyna 
Wubs-Mrozewicz (eds.)



 

Alumni Journalistiek  
en media Journalist 
van het jaar
Sarah Sylbing en Ester Gould, 
alumni van de master Journalistiek 
en media, worden in februari 2017 
door Villamedia uitgeroepen tot 
Journalist van het Jaar 2016.  
Het duo krijgt de prijs voor de 
documentaireserie Schuldig, over 
mensen met schulden in de Vogel-
buurt in Amsterdam-Noord.
Volgens de jury zijn Sylbing en 
Gould meesters in het vertellen 
van verhalen. ‘Hoewel Schuldig  
een documentaire is, lijkt het soms 
meer een dramaserie waarbij je 
benieuwd bent naar elke volgende 
aflevering’, aldus Villamedia.  
De serie krijgt veel aandacht in  
de media. In een podcast van zes 
afleveringen maken de regisseurs 
in 2017 de balans op. 

Tegelregen
In april worden de Tegels, de  
nationale prijs voor de Neder-
landse journalistiek, uitgereikt.  
De helft van alle nominaties betreft 
alumni - en één student - van de 
master Journalistiek en media van 
van onze faculteit. Uiteindelijk 
gaan vijf van de acht Tegels naar 
alumni Journalistiek en media: 
•  Verslaggeving gaat naar het 

team, met tweedejaarsstudent 
Lars Dellemann, van Bij ons 
#inMolenbeek; 

•  Interview gaat naar Maud  
Effting (geen alumna) en Huib 
Modderkolk (de Volkskrant) voor 
Van golden boy tot total loss;

•  Achtergrond gaat naar Sarah  
Sylbing en Ester Gould (HUMAN) 
voor Schuldig;

•  Talent gaat naar Anne de Blok 
(KRO-NCRV) voor De monitor;

•  Publiekspijs gaat naar Thomas 
Rueb (NRC) voor Jij ziet er hele-
maal niet uit als een politieman!.

Mieke Bal Ridder in  
de Orde van de Neder-
landse Leeuw
Prof. dr. Mieke Bal, emeritus hoog-
leraar Theoretische literatuurwe-
tenschap aan de UvA en film- en 
videokunstenaar, wordt op 17 
maart benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse 
Leeuw. De impact van Bals werk is 
nationaal en internationaal zeer 
groot, op zowel wetenschappelijk 
als cultureel gebied. Uitgangspunt 
in haar werk is dat culturele objec-
ten het best vanuit meerdere disci-
plines benaderd kunnen worden. 
Zij was met haar interdisciplinaire 
aanpak, zeker in Nederland, een 
pionier op het terrein van Cultural 
Analysis.

Patricia Pisters benoemd 
tot lid KNAW
Op donderdag 8 juni wordt  
Patricia Pisters, hoogleraar Film- 
wetenschap en mediastudies aan 
de Universiteit van Amsterdam  
en directeur van de Amsterdam 
School of Cultural Analysis (ASCA) 
geïnstalleerd als lid van de KNAW. 
Voor haar onderzoek en onderwijs 
werkt ze op het snijvlak van  
filmstudies, mediastudies, filosofie 
en neurowetenschappen. 
Leden van de KNAW, vooraan-
staande wetenschappers uit alle 
disciplines, worden gekozen op 
grond van hun wetenschappelijke 
prestaties. Een lidmaatschap is 
voor het leven.
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Nienke Zoetbrood  
dingt mee naar de 
UvA-scriptieprijs
Essentializing Culture: Perceptions 
of Citizenship Embedded in Dutch 
Civic Integration’ van Nienke Zoet-
brood is de voordracht van de 
selectiecommissie van de faculteit 
voor de UvA-scriptieprijs.
In haar scriptie voor de master 
European Studies behandelt 
Nienke Zoetbrood actuele zaken 
rondom immigratie, burgerschap 
en inburgering in een context van 
natie, cultuur, taal en ‘Westers’ 
tegenover ‘niet-Westers’. De leden 
van de selectiecommissie, Roland 
Pfau, Gert Jan van Wijngaarden  
en Gaston Franssen, prijzen de  
originele wijze waarop het onder-
zoek de relevantie van de geestes-
wetenschappen aantoont voor 
actuele maatschappelijke 
debatten.

Evelyn Bosma wint 
Wetenschapsprijs  
Campus Fryslân
Op 11 mei wordt de Wetenschaps-
prijs Campus Fryslân ter waarde 
van 10.000 euro uitgereikt aan 
Evelyn Bosma. Bosma ontvangt 
deze aanmoedigingsprijs voor 
jonge en actieve wetenschappers 
die zich onderscheiden met ver-
nieuwend, maatschappelijk rele-
vant en spraakmakend onderzoek 
voor haar proefschrift Bilingualism 
and cognition: the acquisition of 
Frisian and Dutch. Op 2 oktober 
verdedigt Bosma haar proefschrift.

Nominaties Klokhuis 
wetenschapsprijs  
Maartje Stols-Witlox
‘Hoe maak je een schilderij het 
beste schoon?’ dingt mee naar  
de Klokhuis Wetenschapsprijs 
2017. Samen met Katrien Keune is 
Maartje Stols-Witlox genomineerd 
voor dit onderzoek naar nieuwe 
en betere manieren om schilderijen 
te restaureren. Aan de hand van  
chemische analyse, laboratorium- 
experimenten en historisch onder-
zoek bekijken zij hoe we schilde-
rijen in de toekomst veiliger  
kunnen schoonmaken.



 
Erik Ex genomineerd  
voor AUV-alumnusprijs
In zijn project de Edyssee reizen 
alumnus en docent Erik Ex en zijn 
broer Luuk met een bus van  
Finland naar Singapore. Deze  
landen hebben de hoogst gewaar-
deerde onderwijssystemen. En zo 
ver als de landen uit elkaar liggen, 
zo verschillend is ook hun onder-
wijs. Onderweg onderzoeken ze 
het onderwijs in de landen op de 
route. Erik geeft in elk land les en 
ontmoet docenten van zijn leef-
tijd, want de leraren die nu dertig 
zijn, bepalen straks het curriculum 
en onderwijssysteem.  
Om maatschappelijk betrokken en 
inspirerende projecten van UvA-
alumni breed onder de aandacht 
te brengen, reikt de Amsterdamse 
Universiteits-Vereniging jaarlijks 
de AUV-alumnusprijs uit. 

Studenten Journalistiek 
winnaars The Challenge
Twee teams van studenten van  
de master Journalistiek en media 
hebben The Challenge gewonnen, 
de jaarlijkse wedstrijd om het 
meest innovatieve journalistieke 
idee. Dit werd op 26 oktober  
in Amsterdam bekendgemaakt  
tijdens het congres Media van 
Morgen.

ZZPeer en Research 
Assistant in de prijzen
Studenten Anna Pleijsier en Eva 
Kiemeney van Journalistiek en 
media winnen met ZZPeer de 
hoofdprijs van 20.000 euro van  
The Challenge. ZZPeer is een  
platform voor bijscholing van  
freelancejournalisten. Tove 
Oegema en Erik van Zummeren 
ontvangen de aanmoedigingsprijs 
van 5000 euro met Research 
Assistant, een tool voor 
onderzoeksjournalisten.
Dit is de vijfde keer op rij dat  
studenten van deze master The 
Challenge voor een journalistieke 
startup winnen. Vaak komen de 
ideeën voort uit de Week van  
Journalistiek Ondernemerschap  
die de master aan het begin van 
het tweede studiejaar organiseert.

Lotti Bakker en Katty 
Gerez winnen met  
‘waanzinnig’ vak 
In december vindt de tweede UvA 
Create a Course Challenge plaats: 
zowel het publiek als de jury ver-
kiest het vak Van dorpsgek tot 
ervaringsdeskundige: naar een 
vakoverschrijdend begrip van 
waanzin tot winnaar. Het vak zal 
in het eerste semester van 2018 
2019 worden aangeboden als 
interdisciplinair keuzevak bij het 
Instituut voor Interdisciplinaire 
Studies. In het vak willen Lottie 
Bakker (studente Klinische psycho-
logie en Dramaturgie) en Katty 
Gerez (studente Algemene cultuur-
wetenschappen en Comparative 
Literature) het begrip ‘waanzin’ 
benaderen vanuit diverse discipli-
nes om zo het beeld ervan te ver-
breden en de dialoog tussen ‘maat- 
schappij’ en ‘geesteszieke’, maar ook 
tussen de verschillende disciplines 
onderling, te bevorderen. Daarnaast 
zijn vakken van FGw-studenten 
Leon Commandeur, Alex Tess Rutten 
en Cynthia Nagel geselecteerd 
voor de Create a Course Challenge.
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Merit Scholarship en 
Excellence Scholarship
De FGw-scholarshipcommissie 
onder leiding van Carlos Reijnen 
(directeur Graduate School of 
Humanities) heeft de bursalen van 
de Amsterdam Merit scholarship 
(AMS) en Amsterdam Excellence 
Scholarship (AES) geselecteerd. 
Beide full-scholarships zijn voor 
excellente studenten met een  
niet-EEA-nationaliteit. De commis-
sie beoordeelt de aanvragen  
op criteria als cijfergemiddelde,  
extra-curriculaire activiteiten  
en onderzoekskwaliteiten.
Aya Shaaban ontvangt een beurs 
voor de researchmaster Cultural 
Analysis, Michael Navarrete voor 
de master New Media and Digital 
Culture, Berhan Ocak voor de  
master Comparative Literature, 
Leslie Niiro voor Holocaust and 
Genocide Studies en Shirley Mak 
voor de master Musicology.

Frits Spits schenkt prijs 
aan metaforenonderzoek
In oktober ontvangt Frits Spits op 
het congres van het Genootschap 
Onze Taal de Visser-Neerlandiaprijs 
voor zijn inzet voor de Nederlandse 
taal tijdens zijn hele carrière.  
In zijn dankwoord maakt Frits 
Spits bekend dat hij een groot deel 
van het geldbedrag schenkt aan 
het onderzoek naar metaforiek  
en dementie van hoogleraar  
Taalbeheersing Gerard Steen.  
Aan de prijs is een bedrag van 
15.000 euro verbonden.

Djoeke van Netten  
wint valorisatieprijs
In juli reikt de Amsterdam School for 
Historical Research de Valorisatie- 
prijs 2016-2017 uit aan Djoeke  
van Netten voor haar bijdrage als 
gastcurator aan de tentoonstel-
ling Blaeu’s wereld in kaart,  
Meester-cartograaf in de Gouden 
Eeuw in het Scheepvaartmuseum.

Interclass winnaar 
Bootcamp
Een van de hoogtepunten van  
de pilot Venture Lab Humanities  
is de finale van de Bootcamp.  
Winnaars zijn de studenten 
Geschiedenis Anna van Thiel  
en Yasemine Demirtas met de  
startup Interclass, een online 
leeromgeving met interactieve  
en kwalitatieve studiematerialen 
voor middelbare scholieren 
die, naast de huidige lesmethode, 
extra hulp nodig hebben of een 
uitdaging zoeken.
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2017 begroting werkelijk afwijking

Totaal exploitatieresultaat 961.069 1.023.127 62.058

 Baten 83.158.970 86.332.286 3.173.316

  Externe baten 9.320.000 11.707.814 2.387.814

   Baten uit contractactiviteiten 7.480.000 9.887.950 2.407.950

    Contractonderwijs 1.172.000 1.449.196 277.196

    Contractonderzoek 6.308.000 8.438.754 2.130.754

   Overige baten 1.840.000 1.819.864 -20.136

  Interne baten 73.838.970 74.624.472 785.502

   Budgetverdeling 72.312.150 72.705.552 393.402

   Opbrengst uit interne verrekening 1.526.820 1.918.920 392.100

 Lasten -82.197.901 -85.309.159 -3.111.258

  Personele lasten -51.223.972 -53.708.440 -2.484.468

  Overige lasten -30.973.929 -31.600.719 -626.790

CONTRACTACTIVITEITEN 2016 2017 afwijking

Baten uit contractactiviteiten 8.315.020 9.887.951

 Contractonderwijs 1.251.121 1.449.196

 Contractonderzoek 7.063.898 8.438.754

       Europese Unie 1.433.127 2.205.885

       NWO / NAW 5.387.622 5.694.105

       Nationale overheden / non-profit 243.150 538.764

BALANS JAAREINDE 2016 2017 afwijking

 Activa 33.073 34.803 1.730

  Vaste Activa 295 264 -31

  Vlottende Activa 32.778 34.539 1.761

   Vorderingen 1.426 1.977 551

   Liquide middelen 31.352 32.562 1.210

 Passiva -33.073 -34.803 -1.730

  Eigen Vermogen -15.995 -17.018 -1.023

  Vreemd Vermogen -17.078 -17.785 -707

   Voorzieningen -3.520 -3.263 257

   Kortlopende schulden -13.558 -14.522 -964
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