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Nederland is misschien 
wel het meest informele 
land ter wereld

PIET GERBRANDY OVER EXISTENTIËLE ASPECTEN VAN LITERATUUR IN NRC

IN HET 
NIEUWS
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Dit jaarbeeld geeft een overzicht 
van de ‘sterke verhalen’ van 
onze faculteit in 2019. Het gaat 
dan uiteraard niet om sterke 
verhalen in de betekenis van 
‘kan niet waar zijn’. 

Dat zou bij de lezer die de 
gemiddelde situatie van geestes-
wetenschappenfaculteiten kent 
niettemin de reactie kunnen  
zijn als hier beweerd wordt dat 
de faculteit weer helemaal 
financieel gezond is. Toch is dat 
zo, zoals het gepresenteerde 
financiële overzicht in dit jaar-
beeld laat zien. Dat nieuwe 
bedreigingen nooit ver weg zijn, 
wordt ook in 2019 duidelijk: in 
het rapport van de commissie 
Van Rijn wordt voorgesteld om 
middelen te verschuiven naar 
bèta en techniek. Het verzet 
ertegen heeft in ieder geval 
opgeleverd dat de landelijke 
samenwerking tussen de  
faculteiten op het gebied van 
alfa en gamma nu beter is 
georganiseerd.

Inhoudelijk moet dat verzet 
laten zien dat wij inderdaad  
een sterk verhaal hebben in de 
andere betekenis van deze frase. 
Als wij de wereld om ons heen 
willen begrijpen, als we een  
bijdrage willen leveren aan de 
oplossing van de problemen 
waarvoor de samenleving staat, 
hebben we een sterk verhaal 
nodig dat veel verder reikt dan 
technologie – waar technologie 
eerder een onderdeel van is. 
Zonder geesteswetenschappers, 
verhalenvertellers bij uitstek, 
komt dat verhaal er niet.  
Cruciaal zíjn is natuurlijk niet 
hetzelfde als cruciaal gevonden 
worden. De plannen voor 2020 
en verder liggen wat dit betreft 
al klaar.

Fred Weerman, decaan

Sterke verhalen



Sterke stijging instroom buitenlandse bachelorstudenten
In totaal schrijven zich 1.692 eerstejaarsstudenten in bij de bacheloropleidingen, 
het hoogste aantal van de afgelopen acht jaar en een stijging van 10%. Dit is 
het vierde jaar op rij waarin de bachelorinstroom stijgt. Het aantal eerstejaars-
studenten met de Nederlandse nationaliteit is met 11% afgenomen (1.164 in 
2018, 1.038 in 2019), terwijl de instroom van studenten met een andere nationa-
liteit met 74% is gestegen (375 in 2018, 654 in 2019). Veruit het sterkst groeit  
de opleiding Media en cultuur, die met ingang van 2019 een Engelstalige track 
(Media and Culture) aanbiedt: de instroom groeit van 119 naar 332 studenten. 

Lichte daling masterinschrijvingen
De masteropleidingen laten een lichte daling van 5% zien: in 2019 zijn er  
1.013 nieuwe masterstudenten tegenover 1.069 in 2018. Het aantal studenten 
met de Nederlandse nationaliteit neemt af van 696 naar 672 en de groep  
buitenlandse studenten daalt van 373 naar 341. In 2018 was de instroom van 
buitenlandse studenten juist fors gestegen, van 312 naar 373, het hoogste  
aantal in jaren. 

De instroom van studenten aan de Faculteit 

der Geesteswetenschappen is ten opzichte 

van vorig studiejaar toegenomen.  

Op 1 oktober zijn er 2.705 nieuwe studenten 

ingeschreven, een toename van 3,7% ten 

opzichte van 2018.

Onderwijs

2018 / 2019

1069 Graduate School of Humanities: master

1538 College of Humanities: bachelor

50 studenten

Instroom eerstejaarsstudenten FGw

1013 Graduate School of Humanities: master

1692 College of Humanities: bachelor

2019 / 2020

Nieuwe studenten
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Opgravingen in Troje
Wetenschappers en studenten Archeologie 
gaan in de zomer 2019 opgravingen doen in 
het antieke Troje in Turkije. Het team onder 
leiding van Gert Jan van Wijngaarden onder-
zoekt de opgravingsmethoden en overblijf-
selen van archeologen die ter plekke hebben 
gewerkt en welke invloed dit heeft gehad 
op de interpretaties van Troje. Onder andere 
zullen twee oude opgravingsputten, respec-
tievelijk uit 1884 en 1990, opnieuw worden 
opgegraven. Ook gaat het team de docu-
mentatie van de oude opgravingen bestude-
ren die in Troje aanwezig is, en in archieven 
in Tübingen (D) en Cincinnati (USA), om die 
gegevens ter plekke te vergelijken met de 
situatie in de Trojaanse grond.

Om het project financieel mogelijk te maken 
is het team een crowdfundingactie gestart 
via het Amsterdams Universiteitsfonds.

Russische 
dichters 

te gast
Op 1 maart organiseert de  

opleiding Russische en Slavische 
studies een masterclass met drie 

dichters: Vera Pavlova, Galina 
Rymbu en Maria Stepanova zijn 
samen met vertaler Nina Targan 

Mouravi te gast.

50 studenten

ONDERWIJSVISITATIES
In 2019 worden 47 bachelor- en masteroplei-
dingen van de faculteit gevisiteerd in het 
kader van de zesjaarlijkse accreditatiecyclus 
van de NVAO. Negen panels van peers hebben 
clusters van verwante opleidingen bekeken 
en beoordeeld. De panels zijn op basis van 
het aangeleverde materiaal en de gesprek-
ken met medewerkers en studenten tot een 
positief eindoordeel voor alle opleidingen 
gekomen. Voor drie opleidingen zijn voor-
waarden gesteld waaraan de opleidingen 
binnen twee jaar moeten voldoen. De NVAO 
zal op basis van de beoordeling van het 
panel over de toekomstige toekenning van 
de accreditatie besluiten. 

In 2019 vindt ook de succesvolle herstel- 
beoordeling plaats van de bachelor- en  
masteropleidingen Filosofie. Het panel  
concludeert onder andere dat er serieus is 
geïnvesteerd in een cultuurverandering. 

IN HET 
NIEUWS We wisten al lang dat, als iets gratis is,  

‘ik’ eigenlijk het product ben. En eindelijk  
gaan we ons daar ook naar gedragen.

MARK DEUZE OVER EEN GEZOND DIGITAAL LEVEN IN TROUW

IN HET 
NIEUWS

Identiteit is de groep 
waar je bij hoort

JOEP LEERSSEN OVER HET HEDENDAAGS NEDERLANDSE IDENTITEITS-
DEBAT BIJ BNR’S BIG FIVE 
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De nacht van de  
Europese literatuur 

Op 16 en 17 mei vindt De Nacht van de  
Europese Literatuur plaats met als thema  

De bibliotheek. Schrijvers en dichters uit heel 
Europa vertellen over toevallige ontmoetingen 

met boeken en mensen, over de eerste keer 
dat ze een bibliotheek bezochten en over 

eindeloze rijen boeken.

Onderdeel van het programma zijn inter-
views, discussies en workshops onder leiding 

van Eric Metz, Suze van der Poll en Guido 
Snel voor studenten en andere lezers: poëzie 

vertalen, speeddate met een auteur naar 
keuze, interviewtechnieken, lezen als manier 

om met een belast politiek verleden om te 
gaan of de opkomst van een mondiale 

leescultuur.

WORLD LITERATURES  
IN ENGLISH
In mei lanceert de opleiding Engelse taal  
en cultuur een nieuwe specialisatie ‘World 
Literatures in English’. Tijdens de feestelijke 
lancering presenteren docenten werken uit 
de Engelstalige wereldliteratuur die hen 
beïnvloed hebben zoals Tsitsi Dangarembga’s 
Nervous Conditions, Rosina Lippi-Greens 
English with an Accent: Language, Ideology 
and Discrimination in the United States en 
Samuel Selvons The Lonely Londoners.

Elio Baldi is UvA’s Docent van het Jaar 
Docent Italië studies Elio Baldi is UvA’s Docent van het Jaar 2019. Dit wordt 
bekendgemaakt op de UvA Onderwijsdag van 28 mei. Studenten zijn te spreken 
over Baldi’s enorme kennis, zijn passie voor literatuur en cultuur en zijn aan- 
stekelijke manier van lesgeven. 

Mylène Dobrijevic eindigde bij de FGw-verkiezing voor de Docent van het jaar 
op de tweede plaats en derde werd Joep Leerssen.

IN HET 
NIEUWS

Grote ontdekkingen vinden 
plaats vooral daar waar weten-
schappen samenwerken

RENS BOD IN NEW SCIENTIST
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Zorgen voor het zelf beslaat een heel millennium, van  
de Vikingen tot de moderne tijd, en draait om de vraag 
hoe je als historicus de relatie tussen individu en samen-
leving kunt onderzoeken met behulp van sociaalweten-
schappelijke theorieën. De studenten onderzoeken de 
ontwikkeling van groepen en individuen met aandacht 
voor economie, politiek, godsdienst en cultuur. 

Shakespeare, Sexuality and Adaptation draait om de 
vraag hoe moderne film- en mediabewerkingen van  
Shakespeares werk de vroegmoderne seksualiteit 
representeren.

Games van Toni Pape is bij de uitreiking van de FGw 
Onderwijsprijs uitgeroepen tot het beste bachelorvak. 
Het beste mastervak werd Zorgen voor het Zelf van  
Justyna Wubs-Mrozewicz. Voor het eerst werd ook  
een Publieksprijs uitgereikt; ongeveer een kwart van  
de stemmen ging naar Shakespeare, Sexuality, and 
Adaptation van Kristine Johanson.

Naast deze vakken waren uit 35 vakken de volgende 
bachelorvakken genomineerd: Living Information 
(Media and Information) van Mark Deuze, Legacies of 
the Enlightenment (European Studies) van Matthijs Lok 
en het mastervak Van wie is de stad? Crisis en conflict  
in moderne westerse steden (Geschiedenis) van Tim 
Verlaan. 

Winnende vakken
Games omvat, naast traditionele colleges, game labs 
waar studenten video’s maken. Hoe breng je structuur 
aan en hoe breng je een boodschap over? Studenten pre-
senteren hun werk op een interactief online platform, 
waar medestudenten direct feedback kunnen geven. 

FGW IN DE RANKINGS

Times Higher Education World University rankings 
Universiteit van Amsterdam  62 2 
Arts & Humanities  37 2

QS World University rankings®

Universiteit van Amsterdam 61 2
Arts & Humanities 29 1 
Communication & Media Studies 1 1 
English Language & Literature 43  1 
History  36 2 
Library & Information Management 19 1
Linguistics  16 1 
Modern Languages 49 2 
Philosophy 40 1 

Leiden ranking
Universiteit van Amsterdam 79 2 
Social Sciences & Humanities 8 1 

Onderwijsprijs 2019FGw

Over de FGw Onderwijsprijs
De FGw Onderwijsprijs wordt jaarlijks 
uitgereikt aan bachelor- en master- 
vakken waarin inspirerende onderwijs-
vormen worden toegepast of die  
als voorbeeld kunnen dienen voor  
toekomstige onderwijsprojecten. 
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Karaktermoord: 
media en 
moddergooien
Samen met zijn collega Edwina Hagen van 
de VU organiseert Martijn Icks in juni een 
colloquium over karaktermoord in historisch 
perspectief. Door de eeuwen heen zijn 
koningen, aristocraten en staatslieden 
bestookt met aanvallen in woord en beeld 
om hun aanzien te ondermijnen en hen in 
diskrediet te brengen. Wat tegenwoordig 
gebeurt door middel van tweets en campagne- 
spotjes, gebeurde vroeger door middel van 
toespraken, kronieken en pamfletten.  
De effecten waren er niet minder om: de 
reputatie van beruchte figuren als keizer 
Caligula, de hertog van Alva, en ‘Koning 
Gorilla’ is er tot op de dag van vandaag  
door bepaald. Casestudies over de manieren, 
motieven en invloed van nieuwe media, van 
drukpers tot sociale media, werpen een licht 
op karaktermoord tijdens de Kruistochten, 
de Amerikaanse revolutie of in de Tweede 
Kamer. In juli organiseren studenten van de onderzoeksmaster Arts of the Netherlands 

onder leiding van Elmer Kolfin een symposium om hun onderzoeksresultaten te 
presenteren die voortkomen uit stages bij verschillende musea, waaronder het 
Rijksmuseum, Mauritshuis, Boijmans Van Beuningen en het Catharijneconvent. 

In juli organiseren studenten van de onderzoeksmaster Arts of the Netherlands 
onder leiding van Elmer Kolfin een symposium om hun onderzoeksresultaten te 
presenteren die voortkomen uit stages bij verschillende musea, waaronder het 
Rijksmuseum, Mauritshuis, Boijmans Van Beuningen en het Catharijneconvent. 

VIERDE FGW  
ONDERWIJS-  
CONFERENTIE
Kennisdeling is meer dan het 
uitwisselen van informatie.  
Wat omvat ze nog meer?  
Hoe kunnen docenten op  
inspirerende manieren elkaars 
kennis gebruiken om aan 
nieuwe kennis te bouwen?  

En hoe kunnen docenten de studenten op de 
beste manier helpen om hun kennis te delen? 
Tijdens de vierde onderwijsconferentie van 
de faculteit spreken Peter van Baalen, hoog-
leraar Information Management and Digital 
Organisation, en Laura van den Ouden,  
trainer op het gebied van activerende  
didactiek. Aansluitend worden posters 
getoond met succesvolle voorbeelden van 
pilots uit onder meer het project Activerende 
werkvormen en blended learning. 

IN HET 
NIEUWS

Het horrorbeeld van psychiatrische 
zorg in 17de en 18de eeuw blijkt niet 
te kloppen

MARTJE AAN DE KERK OVER 17DE EN 18DE-EEUWSE PSYCHIATRISCHE ZORG IN DE VOLKSKRANT

IN HET 
NIEUWS

Muziek is echt geen 
wondermiddel

HENKJAN HONING OVER HET EFFECT VAN MUZIEK OP PIJN 
EN HERSTEL IN TROUW

Onderzoek in de praktijk
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“Beim Menschen  
ist es wie beim Velo. 
Nur wenn er fährt, 
kann er bequem die 
Balance halten.”

Albert Einstein  



Studenten werken mee aan 
archeologisch onderzoek 

Universiteitskwartier
Studenten van de opleiding Archeologie werken mee aan onderzoek 

van de dienst Monumenten en archeologie van de Gemeente 
Amsterdam in de binnentuin tussen het voormalige Zusterhuis en  

de Tweede Chirurgische Kliniek, waar de nieuwe UB ontstaat. Over 
de gebruiksgeschiedenis van dit gebouw was, met uitzondering van 

een handvol historische plattegronden, weinig bekend. Uit de eerste 
bevindingen van het onderzoek blijkt dat er in ruim tweeënhalve 
eeuw ter plekke intensieve verbouwingen zijn uitgevoerd. Uit de 

eerste 17de-eeuwse fase resteerden enkele kelderruimtes met een 
riool en een beerput, die niet alleen als toilet dienstdeed maar waar 

ook afval in werd gegooid. De vondsten bestaan uit aardewerken 
schenkgerei, borden, pispotten, zalfpotten en een grote hoeveelheid 

tabakspijpen. Ze geven een uniek inkijkje in de dagelijkse gang van 
zaken in het gasthuis in de periode 1625-1650. 

Docenten FGw het 
hoogst beoordeeld
Bachelor- en masterstudenten van de FGw 
beoordelen hun opleiding in de Nationale 
Studenten Enquête 2019 (NSE) op bijna alle 
thema’s hoger dan een 3,5 (op een vijf-
puntsschaal). De enige uitzondering hierop 
is de voorbereiding op de beroepsloopbaan, 
die met een 3,1 wel hoger wordt beoordeeld 
dan in het jaar ervoor (0,09 stijging). Het 
hoogst scoren de opleidingen op sfeer (4,2) 
en docenten (4,1). Van alle faculteiten binnen 
de UvA worden de docenten van de FGw  
het hoogst beoordeeld. De algemene  
tevredenheid over de opleiding, de inhoud 
en de groepsgrootte worden beoordeeld 
met een 4,0.
 

LITERATUUR  
ALS THERAPIE 
Kan het boek de therapeut 
vervangen? Tot welke inzichten 
brengen boeken de lezer?  
Studenten van de master Boek- 
wetenschap stellen een tentoon-
stelling samen rond het thema 
Bibliotherapie, die vanaf novem-
ber te zien is op het Binnengast-
huisterrein. Tijdens de opening 
geeft de Culturele Apotheek 
inkijk in de praktijk van de 
bibliotherapeut.
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Babel 
Babel is hét magazine van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen en wordt gemaakt 
voor en door studenten. Babel wordt 10 keer 
per jaar in een oplage van 1700 stuks ver-
spreid over diverse gebouwen van de UvA.  
In de eerste helft van 2019 zijn Sanne  
Broekhuis en Laura Kelderman hoofd- 
redacteur van Babel; vanaf september 
nemen Maryse Boonstra, Danielle Kliwon  
en Julianne van Pelt het stokje over.  
Thema’s zijn in 2019 onder meer perfectie, 
masculiniteit, toerisme, de filosofie van het 
park, en online activisme.

RESTAURATIE SCHILDERIJEN
Studenten van Conservation and Restoration of Cultural Heritage 
werken aan de restauratie van schilderijen van de Amsterdamse  
kunstenaar André Volten (1925-2002) ter voorbereiding op een  
eerste tentoonstelling van zijn schilderijen. André Volten was  
vooral bekend om zijn sculpturen in de openlucht, zoals de  
bekende ‘knoop’ aan noordoever van het IJ. Zijn schilderijen  
zijn minder beroemd en zeer zeldzaam in (openbare) collecties. 

Ravecultuur en 
Amsterdams 
nachtleven

Wat is het belang van alternatieve uitgaans-
culturen voor de stad? Hoe verklaren we de 
opkomst van ‘illegale’ dansfeesten in de 
jaren ’80 en ‘90? En hoe vrij en underground 
is het huidige nachtleven eigenlijk? Het 
Amsterdam Centre for Urban Studies gaat 
ondergronds. Na vertoning van Beats, een 
film over de Britse ravecultuur van de jaren 
‘90, gaan Claartje Rasterhoff en Tim Verlaan 
in op de geschiedenis van het nachtleven en 
actuele ontwikkelingen in de Amsterdamse 
uitgaanscultuur.

IN HET 
NIEUWS

We gebruiken de
vrijheid van menings-
uiting verkeerd

DAAN ROOVERS IN NRC 
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Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

EUROPESE PARLEMENTS-
VERKIEZINGEN: ZE KOMEN 
ER WEER AAN!

IN DE BAN VAN 
REMBRANDT

SCHRIJVER YVES 
PETRY OVER ZIJN 
NIEUWE ROMAN
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WELKE PLAATS HEEFT HIPHOP IN HET LOUVRE?           FILOSOFEREN KUN JE LEREN!

‘Je hoeft er 
niks van te 

vinden’ 
Influencer 
Marco Dreijer 
over homo-
seksualiteit in 
Amsterdam
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EEN KIJKJE IN ONZE 
EIGEN HABITAT: 
STUDENTENCAMPUSSEN 
IN BEELD

AANDACHT VOOR 
ARTIS: MÉÉR DAN 
EEN DIERENTUIN
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HOE HET 

KINDERBOEK

LE PETIT 

PRINCE 
BEDREIGDE 

TAALSOOR-

TEN LEVEND 

HOUDT 

RAQUEL VAN HAVER OVER HAAR EXPOSITIE SPIRITS OF THE SOIL

REGISSEUR HANS POOL WIJDDE EEN DOCUMENTAIRE AAN BURGER-JOURNALISTIEK NETWERK 
BELLINGCAT 

Faculteit der Geesteswetenschappen
Universiteit van Amsterdam

EEN ZOEKTOCHT NAAR DE BETEKENIS VAN ROKEN           
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Bestaat de échte man nog? 

Bas, Chris en Domien maken 

er een podcast over

WIE IS DE TROPISCHE TRUMP? 



Ambachten in beeld
Op 18 december opent de tentoonstelling 
De kracht van ambacht over 100 jaar vak-
manschap in de Amsterdamse Pijp, samen- 
gesteld door studenten van de master 
Geschiedenis (Educatie en communicatie). 

Van meubelrestauratoren en drukkers tot 
bierbrouwers, oliebollenbakkers, diamant-
slijpers en 3D-printers: deze expositie laat 
naast historische objecten werk van vandaag 
de dag zien van ambachtslieden uit de Pijp. 
Ook wordt duidelijk hoe waardevol een  
historisch perspectief is bij het bespreken 
van belangrijke maatschappelijke thema’s, 
zoals identiteit en toekomst van een wijk en 
de verbondenheid van werk en samenleving.

Opdrachtgever is Bezoekerscentrum  
De Dageraad (onderdeel van museum  
Het Schip) en ‘Made in de Pijp’, een  
vereniging van dertig ambachtelijke  
bedrijfjes uit de Pijp. 

HUMANITY 
FUTURES

Het vak Post-humans in the Anthropocene: 
a relational inquiry into Humanity Futures, 
other Species, and the Environment heeft 

de vierde editie van de UvA Create a 
Course Challenge gewonnen. De groep die 

dit vak ontwierp, bestaat onder anderen 
uit FGw-studente Amalia Calderón, die de 
onderzoeksmaster Artistic Research volgt.

The Last Dance
Alpha organiseert samen met de diverse  
studieverenigingen jaarlijks het kerstgala. 

Alpha, het Algemeen platform  
humanoria Amsterdam, onder-

steunt en verbindt de studie- 
verenigingen en bladen van  
de diverse opleidingen van  
de faculteit.

IN HET 
NIEUWS

Joden in diaspora leven 
vaak in ‘derde ruimte’ 

IRENE ZWIEP EN KAREL VAN DER TOORN IN REFORMATORISCH DAGBLAD
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De wereldberoemde 
familie Blaeu: afscheids-
college Kees Zandvliet

LEERSTOEL IN SAMEN- 

WERKING MET HET  

AMSTERDAM MUSEUM

Op 5 juni neemt Kees Zandvliet 
afscheid als hoogleraar Geschie-
denis van Amsterdam, in het bij-
zonder de sociale, institutionele, 
ruimtelijke en materiële aspecten 
in de vroege nieuwe tijd. In zijn 
afscheidscollege gaat Zandvliet 
in op de 17de-eeuwse familie 
Blaeu, die wereldberoemd is 
geworden dankzij haar atlassen, 
wandkaarten en allerlei ander 
drukwerk. Ondanks haar roem  
is de kennis over de familie, haar 
ambities en haar werk relatief 
beperkt, ook omdat van Willem 
Jansz. Blaeu en zijn nazaten 
geen familie- of bedrijfsarchief 
bewaard bleef. Blaeu en zijn 
Atlas Maior staan symbool voor 
de Republiek als de boekhandel 
en het kenniscentrum van de 
wereld in de 17de eeuw. Daarom 
is het van belang dat de kennis 
van het huis Blaeu in brede zin 
op basis van nieuw onderzoek 
wordt vastgelegd, betoogt  
Kees Zandvliet in zijn afscheids- 
college, dat tevens de opstap is 
naar verder onderzoek en een 
publicatie over de familie Blaeu.

Latijns-Amerika en  
de wereld, oratie  
Barbara Hogenboom
Om Latijns-Amerika’s afhanke-
lijkheid van minerale grondstof-
fen te begrijpen, moeten we  
niet alleen kijken naar de econo-
mische en politieke kant maar 
ook naar sociale en culturele 
attitudes, zoals diep verankerde 
ideeën en collectieve verbeelding. 

De enorme reserves aan metalen, 
olie, kolen en gas in Latijns- 
Amerika bleken vaak eerder  
een vloek dan een zegen.  
De minerale rijkdom leidde tot 
internationale afhankelijkheids-
relaties, economische instabili-
teit, ‘elite capture’ (een vorm 
van corruptie), sociale ongelijk-
heid en ecologische destructie. 
Hebben recente economische  
en politieke veranderingen deze 
patronen veranderd? Welke rol 
spelen grondstoffen in Latijns-
Amerikaanse denkbeelden en  
de samenleving? En wat kunnen 
we leren van nieuwe bottom-up 
initiatieven om te ontsnappen 
aan de vloek van minerale hulp-
bronnen en bescherming te  
bieden aan de natuur en 
gemeenschappen? 

Hogenboom, hoogleraar Latijns-
Amerikastudies, gaat in op deze 
vragen en bespreekt de voor- en 
nadelen van de opkomst van 
China en van de fase van nieuwe 
linkse dominantie in de regio. 
Met nieuwe onderzoeks- en co-
creatieprojecten wil Hogenboom 
zich richten op Latijns-Ameri-
kaanse initiatieven voor alterna-
tieve benaderingen van deze 
problematiek.

Taalontwikkelings- 
stoornis bij kinderen: 
oratie Judith Rispens
In haar oratie Talent voor taal? 
illustreert hoogleraar Neder-
landse taalkunde Judith Rispens 
hoe problemen met taal bij  
kinderen met een zogenoemde 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
bestudeerd kunnen worden  
vanuit een neurobiologisch  
perspectief, een cognitief  
perspectief en op het niveau  
van de taaluiting zelf. 

Interdisciplinair onderzoek doen 
is belangrijk om verschillen in 
taalvaardigheid tussen mensen 
te verklaren. Iedereen leert zijn 
of haar moedertaal, maar mensen 
verschillen in de mate waarin  
ze hun moedertaal beheersen. 
Om deze verschillen te kunnen 
begrijpen is het nodig om taal-
verwerving en taalbeheersing te 
bestuderen vanuit verschillende 
disciplines. In haar oratie  
illustreert Rispens hoe de taal-
problemen van kinderen met 
TOS bestudeerd kunnen worden 
vanuit de verschillende 
perspectieven.

H
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Gekleurde verhalen. 
Media en kunst in de 
museale praktijk: oratie 
Margriet Schavemaker

LEERSTOEL IN SAMEN- 

WERKING MET HET  

AMSTERDAM MUSEUM

Hoe kunnen musea relevanter  
en inclusiever worden? Margriet 
Schavemaker pleit in haar oratie 
voor een inclusieve museale  
cultuur. Aan de hand van toon-
aangevende tentoonstellingen 
en museale programma’s uit  
binnen- en buitenland en haar 
visie op de rol van stadsmusea – 
in het bijzonder het Amsterdam 
Museum – werkt Schavemaker 
toe naar een geëngageerd 
betoog waarin musea worden 
opgeroepen om zich middels 
hedendaagse kunst en een  
kritische inzet van media 
opnieuw uit te vinden.

Volgens Schavemaker, hoogleraar 
Media en kunst in de museale 
praktijk, zijn de verhalen over de 
rijkdom van de stad Amsterdam 
alom bekend, maar de verhalen 
over armoede, de positie van  
de vrouw of het kolonialisme 
ontbreken. ‘Het inclusief maken 
van Nederlandse musea heeft te 
lang op zich laten wachten. Ik 
wil dat versnellen. Aan de ene 
kant wil ik bruggenbouwer zijn 
naar nieuwe doelgroepen, maar 
ik wil ook een pont zijn die vaart 
tussen de verschillende doel-
groepen en die doelgroepen 
met elkaar verbindt.’

Nicholas Till benoemd 
tot bijzonder hoogleraar 
Muziektheater en Opera

PIERRE AUDI-LEERSTOEL  

VANWEGE NATIONALE OPERA 

EN BALLET

Nicholas Till bekleedt per 
november de eerste leerstoel 
voor Muziektheater en Opera in 
Nederland. Till zal een bijdrage 
leveren aan theorievorming, 
onderzoek naar de sociale en 
historische context, en analyse 
van teksten, muziek, media en 
dramaturgieën van opera en 
muziektheater. De focus van  
zijn onderzoek is gericht op de 
Nederlandse opera in interna- 
tionale context. Ook zal hij de 
inhoudelijke samenwerking  
tussen De Nationale Opera, het 
werkveld van opera en muziek-
theater in het algemeen en de 
UvA verstevigen. 

Het instellen van deze leerstoel, 
waarin onderzoek gekoppeld 
wordt aan de praktijk van opera 
in Nederland en de wereld, is 
een belangrijke doorbraak om 
die rijkdom van opera te mani-
festeren en aan een nieuwe 
generatie van studenten door  
te geven. Nicholas Till is tevens 
hoogleraar Operastudies aan  
de University of Sussex. Hij geldt 
wereldwijd als specialist op het 
vlak van het verbreden van de 
betekenis van opera. Zijn aan- 
treden is een unieke kans om 
opera en muziektheater beter 
op de kaart te zetten en de 
maatschappelijke relevantie  
te laten zien.

Deze bijzondere leerstoel werd in 
het leven geroepen in september 
2018 bij het afscheid van Pierre 
Audi als artistiek directeur van 
De Nationale Opera.  
Dankzij Audi’s baanbrekend werk 
behoort de Nationale Opera 
internationaal tot de meest 
vooraanstaande operahuizen. 

Culturele analyse,  
close reading en  
culturele verbeelding: 
oratie Esther Peeren 
Het is van cruciaal belang om 
culturele verbeeldingen in  
verschillende media, inclusief  
de meest populaire, serieus te 
nemen en aandachtig, gedetail-
leerd te analyseren om zo  
zichtbaar te maken hoe zij de 
sociale werkelijkheid op crea-
tieve manieren (her)vormen.  
Zo kunnen de verbeeldingen  
een rol spelen in het belichten 
van genegeerde verledens en 
hedens, en het tot stand brengen 
van meer inclusieve en duur-
zame toekomsten. Dit stelt 
Esther Peeren, hoogleraar  
Cultural Analysis, in haar oratie 
op 27 september. Verdrongen 
geschiedenissen, gemarginali-
seerde groepen en catastrofale 
toekomstbeelden, vaak gepre-
senteerd als spookachtig, mani-
festeren zich niet automatisch 
op een urgente manier. Om 
recht te doen aan deze fenome-
nen, om ze van spookachtig 
(ghostly) spokend (haunting) te 
maken, is een aandachtige hou-
ding vereist die openstaat voor 
het onverwachte. Deze houding 
noemt Peeren ‘attending to the 
ghost’, die voor haar centraal 
staat in de praktijk van de  
culturele analyse.

Peerens onderzoek concentreert 
zich op de relatie tussen de  
culturele verbeelding in litera-
tuur, film, televisie, beeldende 
kunst en maatschappelijke 
vraagstukken over identiteits- 
vorming, marginalisering en 
handelingsvrijheid.

Tobias Blanke  
universiteitshoogleraar 
Humanities and AI 
Geesteswetenschappelijk  
AI-onderzoek omvat het begrijpen 
van menselijke spraak en het 
interpreteren van complexe 
gegevens, waaronder beelden 
en video’s. Onderzoekers binnen 
de geesteswetenschappen richten 
zich op de mogelijkheden van 
AI-technologie om zowel de 
reikwijdte als de complexiteit 
van het onderzoek naar de  
menselijke cultuur op basis van 
historische en hedendaagse 
bronnen te vergroten. Ook zijn 
de neiging van AI-technologie 
om vooroordelen te repliceren 
en de ontoegankelijkheid van  
redeneerprocessen van de 
machine voorwerp van onderzoek.

Tobias Blanke zal zich als  
universiteitshoogleraar richten 
op de epistemologische implica-
ties van AI. Blanke is een van de 
vier universiteitshoogleraren die 
zich richten op AI. Hij zal nieuw 
onderzoek initiëren en publiek-
private samenwerkingen zoeken. 
Momenteel werkt hij aan de 
ontwikkeling van nieuwe onder-
wijsbenaderingen in digitale 
methoden en big data om  
cultuur en maatschappij te 
begrijpen.

Tobias Blanke was eerder  
hoogleraar Social and Cultural 
Informatics aan de afdeling  
Digital Humanities van King’s 
College London. Van 2012-2016 
was Blanke directeur van de  
European Digital Research  
Infrastructure for the Arts and 
Humanities (DARIAH). 
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Kunst, wetenschap en 
mecenaat: afscheids- 
college Bram Kempers
Het evangelie van de sociologie 
verdient verkondiging, on- 
nadrukkelijk en volhardend,  
ook bij onderwerpen als kunst, 
mecenaat en wetenschap. Dit 
stelt Bram Kempers, hoogleraar 
Sociologie van de kunst, in zijn 
afscheidscollege op 22 november.

Theologie en filosofie hebben 
zich sinds de zestiende eeuw 
heel anders ontwikkeld. Er zijn 
vele disciplines, waaronder kunst-
geschiedenis, cultuursociologie 
en mediastudies bijgekomen, die 
alle verhelderend zijn maar ook 
voor verwarring zorgen. Dankzij 
het wetenschapsmecenaat van 
de moderne universiteiten is er 
gezorgd voor indrukwekkende 
intellectuele innovaties in onder-
wijs en onderzoek. Deze zijn vol-
gens Kempers echter ten koste 
gegaan van de systematiek in 
vakken en faculteiten, niet 
zozeer waar het gaat om de 
natuur, maar juist waar mensen, 
maatschappijen en culturen in 
het geding zijn. In zijn afscheids-
college gaat Kempers ook in  
op het mecenaat op het gebied 
van cultureel erfgoed, kunst en 
moderne media binnen de UvA 
vandaag de dag.

David Rijser benoemd 
tot bijzonder hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit 
Groningen
David Rijser bekleedt vanaf  
januari de leerstoel Recepties 
van de Klassieke Oudheid aan  
de Rijksuniversiteit Groningen. 
De komende vijf jaar zal hij de 
reacties op de culturen van de 
klassieke oudheid in Europese  
en mondiale context en in histo-
risch perspectief onderzoeken. 

Rijser gaat onderzoek doen op 
het snijvlak van geschiedenis, 
cultuurgeschiedenis, kunst- 
geschiedenis en letterkunde:  
met name op het gebied van  
de verwerking van het klassieke 
erfgoed in Middeleeuwen en 
Renaissance, maar ook in ver-
band met de hedendaagse  
cultuur, bijvoorbeeld in film en 
televisiedrama. Het is voor het 
eerst dat het tachtigjarige 
Nederlands Klassiek Verbond 
(NKV) een leerstoel instelt en 
ondersteunt, en daarbij is de 
leeropdracht ook de eerste  
in zijn soort in Europa. 
David Rijser blijft aan de UvA 
verbonden.

Afscheidscollege  
Folkert Kuiken

BIJZONDERE LEERSTOEL  

VANWEGE DE GEMEENTE 

AMSTERDAM

Ter gelegenheid van zijn 
afscheid op 8 november schetst 
hoogleraar Nederlands als 
tweede taal en meertaligheid 
Folkert Kuiken de ontwikkeling 
van het onderwijs in Nederlands 
als tweede taal gedurende de 
afgelopen vijftig jaar. In 1969 
sloot de Nederlandse regering 
een verdrag met Marokko om 
daar arbeiders te werven. De 
mogelijkheden voor hen om 
Nederlands te leren waren des-
tijds beperkt en geschikte leer-
middelen bestonden er niet of 
nauwelijks. Tegenwoordig heb-
ben Syriërs en Eritreërs de plaats 
ingenomen van Marokkanen  
en Turken en zijn gastarbeiders 
vervangen door expats en  
kennismigranten. Het onderwijs 
Nederlands als tweede taal heeft 
in die jaren een enorme ontwik-
keling doorgemaakt met voor 
elke doelgroep passende  
materialen. Die ontwikkeling 
staat in het afscheidscollege  
centraal: van lessen die nog sterk 
op de traditionele grammatica-
vertaalmethode rusten tot taak-
gericht onderwijs met inzet van 
blended learning. 
Na afloop van het college ont-
vangt Kuiken uit handen van 
wethouder Marjolein Moorman 
een ridderorde. 

IN HET 
NIEUWS Tweeluik Frankrijk- 

Duitsland: Europese  
leiders in problemen?

HANCO JÜRGENS EN NIEK PAS IN DE CLINGENDAEL SPECTATOR

Technische kunstge-
schiedenis: materiaal, 
proces, vaardigheid, 
oratie Erma Hermens

RIJKSMUSEUMLEERSTOEL  

ATELIERPRAKTIJKEN EN TECH-

NISCHE KUNSTGESCHIEDENIS

Technische kunstgeschiedenis 
wordt vaak beschreven als een 
samenwerking tussen kunst- 
historici, conservatoren en 
natuurwetenschappers, maar 
recente ontwikkelingen – met 
gebruikmaking van methodolo-
gieën uit onder andere de antro-
pologie, wetenschapsgeschiede-
nis en material culture – pleiten 
voor een ruimere definitie.  
Hoewel een steeds belangrijker 
rol wordt toegekend aan weten-
schappelijk-analytische methoden 
om materiaaltechnische facetten 
van het maakproces te identifi-
ceren, is voor het plaatsen in 
context en interpretatie van 
deze data volgens Hermens de 
samenwerking met de geestes-
wetenschappen cruciaal. Dit, 
samen met het gebruik van 
reconstructies en ‘re-enactment’, 
leidt tot een veelomvattende, 
interdisciplinaire interpretatie 
van de materialiteit, betekenis, 
gebruik en functie van objecten.
Hermens is met name geïnteres-
seerd in de mechanismes van 
technische en materiële cross-
overs tussen de verschillende 
kunstdisciplines, het concept van 
authenticiteit, en technische 
kunstgeschiedenis als methodo-
logie voor objectgericht onder-
zoek. Daarnaast is zij ook geïnte-
resseerd ben in hoe het aanleren 
van vaardigheden precies ver-
loopt en hoe wij het proces van 
het aanleren van skills kunnen 
analyseren.
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Gregor Langfeld 
benoemd tot hoog- 
leraar aan de Open 
Universiteit
Kunsthistoricus Gregor Langfeld 
gaat als hoogleraar Moderne  
en hedendaagse kunst bijdragen 
interdisciplinaire onderzoeks- 
programma Waarde en waarde-
ring van cultuur vanuit een  
cultuurwetenschappelijk  
perspectief. Hij blijft aan de  
UvA verbonden waar hij onder 
andere als NIAS-fellow zijn  
project Culturele identiteit in  
het leven en werk van kunste-
naars in ballingschap: De brief-
wisseling tussen George Grosz  
en Herbert Fiedler, 1915-1959  
zal afronden.

Ihab Saloul benoemd 
tot bijzonder hoogleraar 
Universiteit Bologna
Ihab Saloul bekleedt vanaf sep-
tember, naast zijn hoogleraar-
schap aan de UvA, de leerstoel 
Memory Studies and Narrative 
aan de International Centre for 
the Humanities Studies Umberto  
Eco (ex Scuola Superiore di Studi 
Umanistici) en de TraMe Center 
for the Interdisciplinary Study of 
Cultural Memory and Traumas, 
aan de Universiteit van Bologna.

De leerstoel is bedoeld voor 
onderzoekers van hoog niveau 
die zeer actief zijn in hun profes-
sionele werkveld. Doel is het om 
zowel onderzoek en onderwijs  
in erfgoed en memory studies, 
narrative, semiotics en trauma 
museums te promoten en de 
samenwerking met de Universi-
teit van Bologna en de UvA te 
versterken. 

Bertus Van Rooy 
benoemd tot hoog- 
leraar Engelse 
taalkunde 
In zijn onderzoek richt Bertus 
Van Rooy zich op de grammati-
cale kenmerken van varianten 
van het Engels, met behulp van 
corpusmethoden. In het bijzon-
der bekijkt hij de totstandkoming 
van grammaticale veranderingen 
door de tijd heen en hoe deze 
veranderingen een plaats krijgen 
in nieuwe varianten van het 
Engels. Van Rooy bestudeert ook 
de historische ontwikkeling van 
varianten van het Engels in de 
koloniale en postkoloniale tijd. 
Zo onderzoekt hij de grammatica 
van het hedendaagse Afrikaans 
en de ontwikkeling ervan vanuit 
het Nederlands sinds de zeven-
tiende eeuw. 

Bertus Van Rooy gaat zich richten 
op de taalkundige en socio- 
linguïstische aspecten van ver-
schillende varianten van het 
Engels onder moedertaal- 
sprekers en anderstaligen. Op 
die manier wil hij meer inzicht 
krijgen in de manier waarop de 
toenemende rol van het Engels 
in de wereld en de voortdurende 
veranderingen in de linguïstische 
eigenschappen van taal elkaar 
beïnvloeden. Hij zal ook deel  
uitmaken van het team dat een 
nieuwe specialisatie in de 
bachelor English Language and 
Culture ontwikkelt, met een 
focus op wereldliteratuur in het 
Engels en Engels als wereldtaal.

Van Rooy was sinds 2009 hoog- 
leraar Engels aan de North-
Weest University in Zuid-Afrika. 
Hij is lid van de redactieraden 
van onder andere World  
Englishes, English World-Wide 
en International Journal of  
Learner Corpus Research.

Bijzondere leerstoel Wim Crouwel
VANWEGE DE STICHTING WIM CROUWEL INSTITUUT

De faculteit krijgt een nieuwe bijzondere leerstoel:  
de Wim Crouwel-leerstoel Geschiedenis, theorie en 
sociologie van grafisch ontwerpen en visuele cultuur.  
De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Wim  
Crouwel Instituut voor erfgoed grafische vormgeving  
en typografie en wordt mogelijk gemaakt door het  
Pictoright Fonds en het Algemeen Sociaal Fonds voor  
de Grafimediabranche. 

De leerstoel is gericht op de studie van grafisch  
ontwerpen en visuele cultuur in Nederland in een  
bredere historische en sociologische context. De bij- 
zonder hoogleraar wordt verantwoordelijk voor het  
initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoek en 
voor onderwijs op dit terrein. De erfgoedcollecties  
van zowel het Stedelijk Museum als het Allard Pierson 
zullen belangrijke onderwerpen van onderwijs en  
onderzoek zijn. 

Joop van den Ende-leerstoel Musical
VANWEGE DE VANDENENDE FOUNDATION

De faculteit krijgt een nieuwe bijzondere leerstoel:  
de Joop van den Ende-leerstoel Musical. De leerstoel  
is ingesteld om wetenschappelijk onderzoek naar de 
geschiedenis en de esthetica van muziektheater, en in 
het bijzonder musical, te stimuleren.
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Geesteswetenschappelijk onderzoek gaat over alles wat 
ons korte leven de moeite waard maakt, en waard heeft 
gemaakt door de eeuwen heen. Dat is geen eenvoudige 
materie, en geesteswetenschap bedrijven is moeilijk. 
Maar het helpt de maatschappij om chocola te maken 
van die onttoverde wereld. 

Taalverandering, verbeelding, onze beleving van de 
publieke ruimte, kunstmatige intelligentie, de kleur van 
de geschiedenis – in talloze debatten is ons onderzoek 
leidend. Zie trouwens ook de boekentafel in mijn huis- 
kamer met, achter de Vogelatlas, Piet Gerbrandy’s 
recente Boëthius-vertaling. Over de schoonheid van  
de troost gesproken...’

‘Wat maakt het leven de moeite waard?’ Die vraag legde programmamaker 
Wim Kayzer voor aan zesentwintig wetenschappers en schrijvers in een tv-

serie die hij Van de Schoonheid en de Troost noemde. De titel was misschien 
wel interessanter dan de antwoorden die hij kreeg. Want waarom troost? 

Omdat we leven tot de dood erop volgt, in een onttoverde wereld?

VERTEL ME WAT 
DIT LEVEN DE 
MOEITE WAARD 
MAAKTO

nd
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Van de schoonheid 
en de troost
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Aanleiding is de uitkomst van een interna- 
tionaal onderzoek naar de conditie van het 
schilderij dat in 2016 begon onder leiding 
van UvA-hoogleraar Conservering en restau-
ratie Ella Hendriks.

Met de nieuwste technieken verzamelde de 
groep van internationale experts informatie 
over het linnen, de grond- en verflagen en 
de eerdere restauraties van het schilderij. 
Het onderzoek leverde gedetailleerde kennis 
op over de kleuren en kleurmengingen die 
Van Gogh heeft gebruikt en het natuurlijke 
verouderingsproces van de verf. 

Volgens Hendriks is duidelijk geworden dat 
de kleurverandering vooral wordt veroor-
zaakt door het verbleken van geraniumlak 
(rode verf) en het verdonkeren van chroom-
geel (gele verf). Door het onderzoek is er 
inzicht verkregen in de gevolgen van de  
verschillende restauraties. Op het schilderij 
zijn meerdere vernislagen die niet door Van 

Gogh zelf zijn aangebracht en die vuil en 
vergeeld zijn maar niet verwijderd kunnen 
worden. Verf en vernis zijn op sommige 
plekken met elkaar vermengd geraakt.

Zonnebloemen blijven voortaan 
in Amsterdam
Een belangrijke conclusie van het onderzoek 
is dat de grond- en verflagen stabiel zijn, 
maar zeer gevoelig voor trillingen en veran-
deringen in luchtvochtigheid en tempera-
tuur. Om ieder risico te vermijden heeft het 
museum daarom besloten Zonnebloemen 
voortaan niet meer te laten reizen. Voor-
heen werd het topstuk ook slechts bij hoge 
uitzondering uitgeleend, voor het laatst in 
2014.

Tijdens een symposium in juni in het Van 
Gogh Museum wordt de publicatie Van 
Gogh’s Sunflowers Illuminated. Art Meets 
Science, over de belangrijkste resultaten  
van dit onderzoek, gepresenteerd.

Van Goghs Zonnebloemen 
bewaren voor de toekomst
Het Van Gogh Museum maakt in januari bekend 

dat Van Goghs wereldberoemde schilderij Zonne-

bloemen uit 1889 niet meer zal reizen. 
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bronnen, verbonden en geharmoniseerd, 
wordt ruimtelijk toegankelijk door histori-
sche kaarten en 3D-reconstructies van de 
stad in verschillende periodes aan elkaar te 
koppelen. ‘Met zo’n geavanceerde ruimte-
tijdmachine kunnen we de ontwikkeling  
van de stad en haar inwoners bestuderen  
op ongekende schaal, en daarmee nieuwe 
inzichten leveren aan de historische wortels 
van hedendaagse stedelijke vraagstukken,’ 
aldus Noordegraaf.

Google Earth van het verleden
Time Machine wordt geleid door een  
consortium van 33 hoofdpartnerinstellingen, 
en er zijn meer dan 200 andere organisaties 
betrokken uit onderzoek, erfgoed, publieke 
sector en bedrijfsleven. Ook het netwerk  
van steden groeit. Volgens Noordegraaf is 
dit project de droom van iedereen die geïn-
teresseerd is in geschiedenis: het verleden 
verkennen alsof we erbij zijn. Denk aan de 
teletijdmachine van professor Barabas in  
de Suske en Wiske-strips, maar dan virtueel.  
Een soort van Google Earth voor het verle-
den, waarin je door historisch Europa kunt 
navigeren in ruimte en tijd. We zijn ontzet-
tend blij dat de Europese Commissie de 
potentie ziet van het Time Machine-project. 
De big data van het verleden kunnen in de 
toekomst een enorme culturele, economische 
en maatschappelijke impact hebben.’

De Europese Commissie kent 1 miljoen euro 
‘zaaigeld’ toe aan Time Machine om een 
grootschalig onderzoeksinitiatief voor te 
bereiden. Time Machine is een computatio-
nele en digitaliseringsinfrastructuur die de 
gehele sociale, culturele en geografische 
ontwikkeling van Europa in kaart brengt. 
Binnen het project worden geavanceerde  
AI-technologieën gecreëerd om grote hoe-
veelheden informatie uit complexe histori-
sche datasets beschikbaar te maken. Op deze 
manier kan een schat aan data - variërend 
van middeleeuwse manuscripten en histori-
sche objecten tot smartphone- en satelliet-
beelden – worden omgezet in bruikbare 
kennis voor tal van toepassingen. Gezien  
de ongekende schaal en complexiteit van de 
data heeft de kunstmatige intelligentie van 
Time Machine de potentie om Europa een 
sterk voordeel te geven in de wereldwijde 
AI-race.

Amsterdam Time Machine:  
één grote zak van historische  
big data
In een groot aantal steden wordt gewerkt 
aan lokale Time Machines, in navolging van 
de Venice Time Machine. Julia Noordegraaf, 
bestuurslid van het Europese consortium, 
coördineert samen met Claartje Rasterhoff 
de Amsterdam Time Machine. Data over  
de stad en haar inwoners, uit verschillende 

Big data 
uit het 

verleden

Operatie 
Nachtwacht
Op 9 juli begint Operatie Nachtwacht in het Rijksmuseum: het  
grootste en meest geavanceerde onderzoek naar Rembrandts  
meesterwerk, voor de ogen van publiek. Diverse alumni van de  
faculteit, en hoogleraren Erma Hermens en Robert Erdmann,  
zijn hierbij betrokken.
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Tijdmachine voor 
Europees cultureel 
erfgoed in de maak

JULIA NOORDEGRAAF OVER HOE AI WORDT INGEZET OM HET 
EUROPA VAN EEUWEN GELEDEN NA TE BOUWEN OP NPO RADIO 1

IN HET 
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VIDI-SUBSIDIES 
Chiara de Cesari (Europese studies), Helmer Helmers (Nederlandse letterkunde/
Geschiedenis) en Eva van Lier (Taalwetenschap) ontvangen van NWO een Vidi-
subsidie. Met de subsidie, die 800.000 euro per project bedraagt, kunnen de  
drie geesteswetenschappers de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende 
onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Velen denken dat kunst de wereld kan verbeteren en maatschappelijke instellin-
gen die in crisis verkeren, opnieuw kan uitvinden. Is dat zo en hoe gebeurt dat 
dan? Chiara de Cesari ontvangt een Vidi voor Kunst en Politiek: instellingen als 
vernieuwers. Over hoe artistieke initiatieven een platform kunnen vormen voor 
experimenten en vernieuwing van instellingen binnen en buiten Europa.

Hoe beïnvloeden communicatierevoluties internationale betrekkingen? Helmer 
Helmers onderzoekt in zijn Vidi-project De uitvinding van de publieksdiplomatie 
in vroegmodern Europa (bij Huygens/ING) de rol van drukwerk in Nederlandse 
buitenlandse betrekkingen tussen 1568 en 1713. Helmers analyseert het gebruik 
van media door de diplomatie in het verleden en de bijdrage die hiermee gele-
verd werd aan de transformatie van de Europese onderlinge betrekkingen.

Taal bestaat uit algemene grammaticaregels toegepast op specifieke woorden. 
Maar elke regel heeft uitzonderingen. Eva van Lier onderzoekt in haar project 
De uitzondering op de regel? hoe sprekers van verschillende talen hun kennis 
over zulke uitzonderingen inzetten bij het maken van zinnen. 

Zie ook het interview met Eva van Lier op pagina 39.

Verantwoord innoveren
Vrede, veiligheid en de borging van publieke waarden 
kunnen het in de 21ste eeuw niet stellen zonder digitale 
technologieën als Big Data, Kunstmatige Intelligentie, 
Internet of Things, Blockchain en Robotica. Een grote 
uitdaging in digitale samenlevingen is het vinden van 
technologische en institutionele oplossingen voor funda-
mentele waardenconflicten. Deze uitdaging staat cen-
traal in het onderzoeksprogramma ‘Verantwoord inno-
veren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale 
wereld’ van NWO.

Binnen dit programma ontvangt Mediawetenschapper 
Stefania Milan een beurs voor haar onderzoeksproject 
‘Burgerschap en normering in digitale netwerken’. Ook 
Beate Roessler ontvangt als medeaanvrager van het 
onderzoeksproject ‘Big Brother wants your vote’, samen 
met Natali Helberger en Claes de Vreese, een subsidie 
binnen dit programma. 

Zie ook het interview met Stefania Milan op pagina 38.

19 Universiteit van Amsterdam



FACES OF SCIENCE
Lucas van der Deijl, promovendus Nederlandse letterkunde en  
historische Nederlandse letterkunde, treedt per april toe tot Faces  
of Science. Op de site facesofscience.nl, een initiatief van de KNAW, 
bloggen meer dan 50 promovendi over hoe het is om in de weten-
schap te werken. Van der Deijl doet verslag van zijn onderzoek  
met moderne digitale technieken naar de verspreiding en adaptatie 
van het gedachtegoed van Descartes en Spinoza, die beiden in de  
zeventiende eeuw ‘the talk of the town’ in de Nederlandse  
Republiek waren.

Sybren Spit (Taalwetenschap) en Anne Helmond (Mediastudies)  
traden eerder toe tot Faces of Science. 

Fries-Nederlandse 
contactvariëteiten  
in Friesland in kaart
Naar aanleiding van de aanvraag van het 
Bildts om erkend te worden als regionale 
taal doet de Fryske Akademy onderzoek 
naar de contactvariëteiten Fries-Nederlands. 
Het Bildts is volgens de Nederlandse Taalunie 
geen aparte cultuurtaal maar een gemengde 
variëteit tussen Nederlands en Fries zoals 
ook Stadsfries, Amelands, Terschellinger 
Midslands en Zuid-Lauwerslands. Deze varië-
teiten nemen een bijzondere plaats in het 
Nederlandse taallandschap in en verdienen 
gerichtere ondersteuning. Dit onderzoeks-
rapport door onder anderen docent taal- 
beheersing Fries, Pieter Duijff is hiervan een 
eerste resultaat.

IN HET 
NIEUWS

De discussie over de 
Gouden Eeuw wordt al 
zeker honderd jaar gevoerd
 GEERT JANSSEN OVER HET BESLUIT VAN HET AMSTERDAM MUSEUM OM DE TERM 

‘GOUDEN EEUW’ TE VERVANGEN DOOR ‘17E EEUW’ OP NPO RADIO 1
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In het discours over demen-
tie worden veelal de meta-
forische narratieven van 
‘verval’ en ‘plasticiteit’ 
gebruikt. Er wordt gespro-
ken van ‘zombies’ en het 
‘herprogrammeren’ van de 
hersenen. Julia Frezza ana-
lyseert tot welke scenario’s 
dergelijke narratieven lei-
den voor de verschillende 
betrokkenen en met welke 
gevolgen, risico’s en verant-
woordelijkheden voor de 
individuele en sociale 
gezondheid. Frezza gaat  
in het Metaphor Lab 
Amsterdam samenwerken 
met Gerard Steen. 

Elize Mazadiego doet 
onderzoek naar trans- 
nationale kunstenaars die 
tussen 1968 en 1979 vanuit 
de onderdrukkende politieke 
regimes in Latijns-Amerika 
uitweken naar West-Europa, 
en zich in en uit de centra 
van het conceptualisme  
verplaatsten. Mazadiego 
wil komen tot een beter 
begrip van deze kunst- 
praktijken binnen de 
diasporische context en  
het fundamentele belang 
van deze kunstenaars voor 
de ontwikkeling van  
conceptuele kunst laten 
zien. Mazadiego gaat  
samenwerken met Christa-
Maria Lerm-Hayes. 

Mikki Stelder ontwikkelt  
in haar ‘culturele oceano-
grafie van Nederland’ een 
interdisciplinaire aanpak 
voor de bestudering van 
maritieme werelden in  
verschillende tijdperken. 
Door haar oceanisch per-
spectief laat Stelder zien 
hoe een maritiem kader 
nieuwe zienswijzen biedt 
over het denken over het 
Nederlandse imperialisme 
en kolonialisme en de 
onderliggende sociaal-poli-
tieke, juridische, milieu- en 
economische discoursen 
hierbij.
Stelder gaat samenwerken 
met Mireille Rosello en 
Renisa Mawani (University 
of British Columbia).

Computermodellen die 
menselijke taal genereren, 
kunnen visuele input inte-
greren maar missen nog 
steeds ‘wereldkennis’,  
kennis over hoe de wereld 
werkt en die wij als mensen 
met taal kunnen beschrij-
ven. Iacer Calixto (ILLC/
FNWI) gaat menselijke-taal-
modellen bouwen die niet 
alleen gebruikmaken van 
beeld en taal, maar ook 
kennis over de wereld – 
automatisch af te leiden  
uit grootschalige kennis- 
databanken – integreren.
Calixto gaat samenwerken 
met New York University 
(VS) en Facebook Artificial 
Intelligence Research 
(Frankrijk). 

Noa Roei onderzoekt 
hedendaagse performances 
en installaties die kritisch 
omgaan met de veronder-
stelde relatie tussen beel-
den en hun publiek, in de 
context van representaties 
van conflicten in het 
Midden-Oosten.
Noa Roei gaat werken aan 
het Freiburg Institute for 
Advanced Studies.

Screenshots from the perfor-

mance Archive: choreographer 

Arkadi Zaides dances in  

dialogue with images from the 

archive of the Israeli human 

right organisation B’Tselem

Mikki Stelder heeft een Marie Curie Global  

Fellowship ontvangen voor het project Maritime 

Imagination: A Cultural Oceanography of  

The Netherlands.

Marie Curie-fellowships
Vijf onderzoekers in de geesteswetenschappen ontvangen een 

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship om vaardigheden en 

internationale ervaring voor een succesvolle loopbaan op te doen.
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Why Russia no 
longer regrets  
its invasion of  
Afghanistan

ARTEMY KALINOVSKY IN DE WASHINGTON POST



Het Europese 
kuuroord als 
publieke ruimte en 
sociale metafoor

Kuuroorden functioneerden als transnationale ruimte maar kregen ook een 
nationale rol. Wanneer, waarom en hoe gebeurde dit en op welke manier  
werden hun begrenzingen opnieuw geconfigureerd? Op welke wijze boden ze 
een platform waar politieke, sociale en culturele kwesties werden uitgespeeld? 
In het project The European Spa as a public space and social metaphor worden 
tekstuele en visuele representaties van de Europese kuuroorden, de veranderlijk-
heid van de culturele sociale rollen vanaf de negentiende eeuw tot op heden 
onderzocht. 

Dit onderzoeksproject, onder leiding van Christian Noack, heeft een subsidie 
ontvangen van Humanities in the European Research Area (HERA), in samen- 
werking met onderzoekers Lund University, Freie Universität Berlin en Queen 
Mary University of London.

Mondelinge bronnen 
en conservering  
van kunstwerken
Wat gebeurde er tijdens de restauratie  
van Karel Appels wandschildering in het  
Stedelijk? Wat is het verhaal achter Alessan-
dro Mendini’s ladenkast Nigritella Nigra?
Hoewel erfgoedinstellingen continu zoeken 
naar nieuwe en duurzame methodes voor  
de conservering en restauratie, worden  
persoonlijke getuigenissen zelden officieel 
opgenomen en gearchiveerd, terwijl deze 
cruciaal zijn voor onderzoek naar het leven 
van een kunstwerk.

Bij de restauratie van hedendaagse kunst is 
er de laatste jaren veel aandacht voor het 
samenwerken met en interviewen van kunste- 
naars. De meeste instellingen zijn echter nog 
nauwelijks ingericht op het gebruik van 
mondelinge bronnen in restauratieonderzoek.

Voor haar project Interviews in Conservation 
Research ontvangt Sanneke Stigter een 
KIEM-subsidie om een instituutsoverstijgend 
model te ontwerpen dat het gebruik van 
interviews als dynamisch proces beziet, een 
levend archief met ruimte voor interpretatie.

Studenten van de opleiding 

Conservering en restauratie  

werken aan de restauratie van 

het stoomschip Rotterdam.
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VEELBELOVEND TALENT
NWO kent aan drie veelbelovende, jonge wetenschappers van de 
FGw een Veni-subsidie toe. Met deze subsidie kunnen de wetenschap-
pers gedurende drie jaar hun eigen onderzoek verder ontwikkelen.

Religieuze diversiteit binnen de islam is omstreden. In haar project  
De status van joden en christenen in de islamitische wereld: het geval 
van islamitisch Spanje onderzoekt Mónica Colominas Aparicio de  
sociale realiteit van joden en christenen in al-Andalus om zo de  
kennis te verhelderen over de geschiedenis van minderheden in  
islamitische gemeenschappen.

María Estrada Fuentes gaat in Belichaamde reïntegratie: complex-
slachtofferschap en herstel in maatschappijen-in-transitie de centrale 
vraag na hoe wij relaties na een oorlog herstellen? Ze onderzoekt  
de rol van kunst en theater bij het herstellen van relaties en het  
zichtbaar, navoelbaar en bespreekbaar maken van leed dat is toege-
bracht in oorlogstijd. Estrada Fuentes maakt geen gebruik van de 
Veni-subsidi wegens het verkrijgen van een aanstelling in Londen.

Apps zijn een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse activiteiten.  
In haar project Apps en data-infrastructuren beoogt Esther Weltevrede 
nieuwe digitale methoden te ontwikkelen om te onderzoeken hoe 
apps data van verschillende bronnen combineren, valoriseren en 
distribueren. 

Toebehoren op basis van cultuur

Samen met onderzoekers uit Duitsland, Italië, Polen en het 
Verenigd Koningrijk onderzoeken Claske Vos en Chiara De 
Cesari in het HERA-project en/counter/points de complexiteit 
van cultuur, integratie en publieke ruimte(s). Hoe en waarom 
worden erfgoed, herinneringen, processen van gehechtheid en 
het toebehoren aan culturele ruimtes en plaatsen (opnieuw) 
geïnterpreteerd ten tijde van Europese migratie en ‘identiteits-
crises’? De onderzoekers analyseren de problematische noties 
van ‘integratie’, bestuderen deelname aan culturele activitei-
ten en activisme en onderzoeken toe-eigening in (en van) 
publieke ruimtes. Wat is de veronderstelde en daadwerkelijke 
impact van deze noties op individuen en de samenleving? 

Op 15 mei wordt het interfacultaire onderzoeksgebied 
Human(e) AI feestelijk gelanceerd. Julia Noordegraaf 
(FGw) en Sonja Smets (FGw/FNWI) zijn naast Natali  
Helberger (FdR) en Claes de Vreese (FMG) de initiatief- 
nemers. Samen met de universiteitshoogleraren, onder 
wie Tobias Blanke (Humanities and AI), vormen zij het 
Human(e) AI-stuurcomité. 

Doel van het nieuwe onderzoekszwaartepunt is de  
studie van de ethische, maatschappelijke en juridische 
gevolgen van AI en van geautomatiseerde besluit- 
vorming (ADM). Hoe kunnen we voorwaarden scheppen 
voor AI, waarbij oog is voor culturele en socio-economi-
sche gelijkheid, billijkheid en respect voor fundamentele 
rechten in de besluitvorming, in zowel publieke als com-
merciële sectoren, en het realiseren van mogelijkheden 
voor digitaal burgerschap? 
Binnen het zwaartepunt wordt nauw samengewerkt  
met maatschappelijke en commerciële partners en  
wordt het publieke debat gevoerd over maatschappe-
lijke implicaties van AI.

Participatie onderzoekers FGw
Onderzoekers van de FGw werken mee aan drie van de 
zeven nieuwe, interdisciplinaire onderzoeksprojecten 
binnen Human(e) AI. Ariana Betty werkt mee aan Small 
data, big challenges: Concept drift for multilingual  
philosophy corpora, Thomas Poell aan Governing  
AI-driven virtual assistance en Bernhard Rieder aan  
Mapping Values(s) in AI.

Human(e) AI
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ASCA 25 JAAR
In 2019 bestaat de Amsterdam 
School for Cultural Analysis 
(ASCA) 25 jaar. ASCA richt zich 
op de interdisciplinaire studie 
van cultuur vanuit een breed 
geesteswetenschappelijk  
perspectief. Het onderzoek 
binnen ASCA sluit nauw aan bij 

hedendaagse maatschappelijke en politieke discussies.  
ASCA legt zich niet vast op één bepaalde theoretische 
of methodologische praktijk, maar ziet interdisciplina-
riteit als de kern van haar onderzoek. Vanuit deze  
veelzijdige benadering wil zij nieuwe theoretische 
kaders en onderzoeksmethoden ontwikkelen om  
cultuur in al haar vormen en expressies te analyseren. 

Op 27 september organiseert ASCA een summit 
rondom drie thema’s: brede interdisciplinariteit binnen 
en buiten de geesteswetenschappen, maatschappelijke 
relevantie voor een breder en diverser publiek en het 
ontplooien van artistic research. 
Eerder die week opent de video-installatie van ASCA-
oprichter Mieke Bal in het Bushuis. Margriet Schavemaker 
houdt op 26 september haar oratie. De oratie van 
ASCA-directeur Esther Peeren is op 27 september.

Financiering voor vier 
talentvolle promovendi in  
de geesteswetenschappen 
Mediawetenschappers Jori Snels en Sal Hagen, historicus Rosa de 
Jong en gebarentaalwetenschapper Cindy van Boven ontvangen  
via het NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen 
financiering voor hun promotieonderzoek aan de UvA. 

China sprint naar een digitale toekomst. In het Westen wordt de  
toekomst van China vaak verbeeld als een dystopie, terwijl de  
Chinese overheid juist een utopisch toekomstbeeld propageert.  
Jori Snels onderzoekt in Vooruitblikken: China’s Verbeelding van  
de Toekomst in Digitale Kunst de alternatieve toekomstbeelden  
in Chinese digitale kunst. 

Online subculturen zijn de laatste jaren in politieke opspraak 
geraakt, met name omdat ze een rol zouden spelen in een ‘online 
cultuuroorlog’. Sal Hagen onderzoekt of culturele producties van 
deze groepen, zoals memes, hergebruikt kunnen worden om  
te bestuderen hoe deze gezichtsloze groepen hun identiteit  
construeren en politieke groeperingen kunnen vormen.

In de Tweede Wereldoorlog bereikten ongeveer driehonderd,  
voornamelijk joodse, vluchtelingen vanuit Nederland het Caraïbisch 
gebied. Zij arriveerden in landen met multiculturele samenlevingen 
onder verschillende koloniale regimes. Rosa de Jong onderzoekt  
hoe de wisselwerking tussen regeringsinstanties en de ‘agency’  
van de vluchtelingen het verloop van hun vlucht en hun leven  
erna beïnvloedde. 

Reduplicatie houdt in dat een (deel van een) woordstam herhaald 
wordt en is een veelvoorkomende manier om woorden te vormen in 
zowel gesproken taal als gebarentaal. Cindy van Bovens onderzoek 
omvat het eerste volledige overzicht van reduplicatie in de Neder-
landse Gebarentaal. Naast beschrijving biedt het onderzoek ook een 
typologisch en een theoretisch perspectief op het fenomeen van 
reduplicatie in de Nederlandse Gebarentaal.

The Joust as  
Performance: 
Pas d’armes and  
Late Medieval Chivalry 
Mario Damen ontvangt samen met Rosalind Brown-
Grant (University of Leeds) financiering via de AHRC 
Research Networking Grant voor hun project The Joust  
as Performance: Pas d’armes and Late Medieval  
Chivalry. Binnen dit project wordt de samenwerking 
tussen verscheidene Europese en Amerikaanse  
universiteiten, musea en onderzoeksinstituten  
uitgebreid op het gebied van de ridderlijke stedelijke 
cultuur in het algemeen, en toernooien en steekspelen 
in het bijzonder.
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In 2007 werd het bronzen beeld De Denker 
van Rodin gestolen uit de beeldentuin van 
het museum Singer in Laren. Twee dagen 
later wordt het beeld zwaargehavend terug-
gevonden. Singer Laren benadert Tonny 
Beentjes, vakdocent restauratie en conserve-
ring metaal van de master Conservering en 
restauratie, voor advies.

Koperdieven hadden het beeld met slijptol 
en hamer bewerkt: het hoofd zwaar getrof-
fen, de linkerbovenarm bijna volledig door-
gesneden, het rechteronderbeen ontbrak. 
Beentjes kreeg de opdracht om het beeld te 
restaureren met voldoende behoud van de 
oorspronkelijke waarde en beeldkwaliteit. 
Traditionele restauratietechnieken als lassen 
en solderen, waarbij de benodigde hitte de 
originele patina zou aantasten, werden als 
te ingrijpend beschouwd. 

3D-scannen en -printen
Innovatieve 3D-technieken bleken effectief 
en probleemloos. Het team van Beentjes 
benaderde het Rodin Museum in Parijs om 
een 3D-scan van het originele gipspatroon  
te maken dat bijna 90 jaar eerder gebruikt 
werd voor het gieten van De Larense  
Denker; ook van diverse andere exemplaren 
werden scans gemaakt. 

Voor het eerst werden in deze restauratie 
3D-technieken toegepast om ontbrekende 
aanvullingen te reproduceren, die dankzij 
deze technieken op exact het gewenste  
formaat gemaakt konden worden.
Beentjes: ‘Wat de restauratie bijzonder  
uitdagend en uniek maakt is het feit dat de 
nieuw gereproduceerde onderdelen in de 
sculptuur moesten worden verwerkt en een 
pasvorm met minimale tolerantie vereisten. 
Daarnaast vereiste het oppervlak van de 
3D-geprinte delen een oppervlak dat zeer 
dicht bij de originele Rodin-modellering  
lag, zonder storende printlijnen’.

De Larense Denker van 
Rodin in ere hersteld met 
3D-techniek
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Bouwblunders  
vooral bij de
overheid

TIM VERLAAN OVER BOUWBLUNDERS EN  
NUTTELOZE BOUWWERKEN OP NPO RADIO 1



ZEVEN PROMOVENDI ONTVANGEN 
EEN FINISHING FELLOWSHIP
Ter afronding van hun promotie-onderzoek ontvangen Hongmei Fang, Thom 
Westveer, Özge Calafato, Wouter Capitain, Halbe Kuipers, Sophie van Ginneken 
en Annemiek Houwen per 1 januari 2020 een beurs.

Met de Finishing Fellowships ondersteunt de faculteit buitenpromovendi die  
hun projecten bijna hebben afgerond door ze de financiële zekerheid en vrijheid 
te bieden om zich te concentreren op het laatste jaar van hun onderzoek en 
proefschrift. De zeven promovendi zijn verbonden aan de onderzoeksscholen 
Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), Amsterdam School 
for Cultural Analysis (ASCA) en Amsterdam School of Historical Studies (ASH).

Publieke intellectuelen 
Op 8 november organiseert Gaston Franssen een sympo-
sium over publieke intellectuelen en hun verhouding tot 

de media. Dit symposium begint vanuit de overtuiging 
dat de hedendaagse intellectueel niet op gespannen 

voet staat met beroemdheid en de media. Hedendaagse 
intellectuelen profileren zich in de (sociale) media en om 

hun rol in het actuele debat te begrijpen moeten we 
analyseren hoe zij in de mediacultuur navigeren.

Letterkundig  
onderwijs van  
de toekomst
Hoe kan het letterkunde-onderwijs dusdanig 
worden vernieuwd dat het weer verbonden 
wordt met zowel de student als de maat-
schappij van de toekomst? Een team van  
letterkundigen onder leiding van Gaston 
Franssen stelt dat de oplossing gelegen is in 
hernieuwde aandacht voor de kwaliteiten 
van de letterkunde zélf. Daardoor verwerven 
studenten cruciale 21st Century Skills als  
kritisch denken, informatiekritiek, media-
geletterdheid, creativiteit, effectieve  
communicatie in een meertalige samen- 
leving en interculturele competenties. 
Nieuwe ontwikkelingen binnen het onder-
zoek zoals narrative medicine, law and  
literature, en cognitive literary science laten 
zien dat letterkundige inzichten en vaardig-
heden ook in andere disciplines en beroepen- 
velden worden gewaardeerd. Het team  
ontvangt een Comenius Senior Fellow-beurs 
van 100.000 euro.

26 Jaarbeeld Geesteswetenschappen 2019Onderzoek



De faculteit verwerft in 2019 meerdere subsidies bij NWO 

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

Subsidieoverzicht en laureaten

PROMOTIESBEURS VOOR LERAREN
•  Christien Klaufus (Irene van den 

Bogaardt) Toe-eigening van Latijns-
Amerikaanse Stedelijke Openbare 
Ruimten door Jongeren in de  
Context van ‘Commoning’

•  Frank van Vree / Nanci Adler 
(Yolande Potjer) Historisch  
redeneren stimuleren met behulp 
van onderzoekend leren

PROMOTIES IN DE 
GEESTESWETENSCHAPPEN
•  Roland Pfau (Cindy van Boven) 

Morphological reduplication in  
Sign Language of the Netherlands: 
A typological and theoretical 
perspective

•  Jeroen de Kloet (Jori Snels) Gazing 
Ahead: China’s Imagined Futures in 
Digital Art

•  Peter Romijn (Rosa de Jong)  
From European ports to Caribbean 
homes: Second World War refugees 
in global transit

•  Bernard Rieder (Sal Hagen)  
“Is this /ourguy/?”: Tracing Political 
Identity Formation within  
Anonymous Online Subcultures

VENI
•  Esther Weltevrede Apps en data 

infrastructuren
•  Monica Colominas (uitgaand)  

De status van joden en christenen  
in de islamitische wereld: het geval  
van islamitisch Spanje 

VIDI
•  Chiara de Cesari Imagining Institutions 

Otherwise: Art, Politics, and State 
Transformation

•  Helmer Helmers (uitgaand)  
Inventing Public Diplomacy in  
Early Modern Europe. How Printed 
Media Shaped Dutch International 
Relations, 1568-1713

Europese 
subsidies 

Overige 
subsidies 

ERC CONSOLIDATOR
•  Artemy Kalinovsky Building  

a Better Tomorrow: Develop-
ment Knowledge and Practice 
in Central Asia and Beyond, 
1970-2017

MARIE CURIE IF 
EUROPEAN FELLOWSHIP
•  Giulia Frezza Metaphorical 

narratives in dementia 
discourse

MARIE CURIE IF 
GLOBAL FELLOWSHIP
•  Mikki Stelder Maritime  

imagination: A cultural ocea-
nography of The Netherlands

MARIE CURIE IF
CAREER INTEGRATION GRANT
•  Elize Mazadiego Decentralizing 

conceptual art’s internationa-
lism: Latin American artists in 
Western Europe, 1968-1979

MARIE CURIE RISE
•  Mia Lerm-Hayes (mede) Spatial 

Practices in Art and ArChitecture 
for Empathetic EXchange

INTEGRATING AND OPENING 
RESEARCH INFRASTRUCTURES 
OF EUROPEAN INTEREST
•  Richard Rogers / Tobias Blanke 

SoBigData++ Euroean Integra-
ted Infrastructure for Social 
Mining and Big Data Analytics

FETFLAG
•  Julia Noordegraaf Time Machine

JEAN MONNET NETWORK
•  Marleen Rensen (partner) 

European Transoceanic 
Encounters and Exchanges 

•  Eva van Lier Exceptions rule! Lexical 
conditions on grammatical structure

TAKE OFF
•  Jaap Kamps Less is More: Efficient 

Neural Models without Loss of 
Effectiveness

NWO SMART CULTURES
•  Claartje Rasterhoff Commons: 

Nieuwe kansen voor stad en 
publieke ruimte

NWA MATCHMAKING
•  Samuël Kruizinga Terrorisme: 

Wetenschap, beleid en praktijk

NWO TRANS-ATLANTIC PLATFORM 
SOCIAL INNOVATION GRANT
•  Chiara de Cesari (mede) Worlding 

Public Cultures: The Arts and Social 
Innovation

NWO MAATSCHAPPELIJK  
VERANTWOORD INNOVEREN - 
ONTWERPEN VOOR PUBLIEKE 
WAARDEN IN EEN DIGITALE 
WERELD
•  Stefania Milan Making the hidden 

visible: Co-designing for public 
values in standards-making and 
governance

•  Beate Roessler (mede) Big Brother 
wants your vote: how critical  
micro-targeting influences Dutch 
democracy

OPEN COMPETITIE VOOR 
DIGITALISERING
•  Katrin Schulz The biased reality of 

online media – Using stereotypes  
to make media manipulation visible

•  Thomas Poell (mede)  
De platformisering van de mondiale 
sex industrie: markt, moraal en 
massa-intimiteit

NIAS
• Mario Damen

FACEBOOK RESEARCH 
AWARD
•  Jaap Kamps Sparse Latent 

Representations for Efficient 
NLP

INTERNATIONAL FRANCQUI 
GENT
•  Rens Bod Gemeente Amsterdam
• Folkert Kuiken Monitoring 

KANSENAANPAK PRIMAIR 
ONDERWIJS
AHRC NETWORKING GRANT
•  Mario Damen The Joust as 

Performance: “Pas d’armes” 
and Late Medieval Chivalry

DANS-KDP (KLEIN DATA 
PROJECT)
•  Julia Noordegraaf / Thunnis 

van Oort Het omzetten van  
de Cinema Context MySQL 
database naar Linked Open 
Usable Data

NWO 
subsidies
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Refereed articles in tijdschrift 320

Non-refereed articles in tijdschrift 38

Boeken (scientific en professional) 90

Boekdelen (scientific en professional) 307

Artikel in vaktijdschrift 65

Rapporten, boeken/boekdelen (populair),  

bijdrage dag/weekblad of tijdschrift

76

Boekbespreking 82

Boek- en tijdschriftredactie 178

Radio- of televisieoptreden 65
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Promoties

ACLC
Caitlin Meyer 
Rule and order. Acquiring orders in Dutch  
and English.
Pauline Koeleman 
Professioneel taalgebruik in het economische 
beroepenveld. Behoeftenanalyse voor (taal)
curriculumontwerp in het hoger economisch 
onderwijs.
Bregje van Osch 
Vulnerability in heritage speakers of Spanish  
in the Netherlands. An interplay between 
language-internal and language-external factors.
Imogen Cohen
Tropes in Translation. An Analysis of Dutch 
Creative Collocations and Compounds Translated 
into English.
Rosalinde Stadt 
The Influence of Dutch (L1) and
English (L2) on Third Language Learning:  
The Effects of Education,  
Development and Language Combinations.
Sanne Berends
Acquiring Dutch quantitative ER.

AHM
Emilie Froment 
The Consequences of Wax-Resin Linings for  
the Present Appearance and Conservation of 
Seventeenth Century Netherlandish Paintings  
on Canvas.
Gaila Jehoel
Het culturele netwerk van Jan van Scorel: 
schilder, kanunnik, ondernemer en kosmopoliet.
Irene Schrier  
Nicolaes de Clerck | Boeckvercooperende 
constdrucker. Boek en prent bij de Delftse 
uitgever Nicolaes de Clerck (ca. 1599-1623).
Ranjith Jayasena 
Graaf- en modderwerk. Een archeologische 
stadsgeschiedenis van Amsterdam.

ARTES
Milton González Rodriguez 
Histrionic Indigeneity. Ethnotypes in Latin 
American Cinema.
Enno Maessen 
Building Beyoglu. Histories of Place in a Central 
District in Istanbul.
Sara Crombach 
Ziia Buniiatov and the Invention of an 
Azerbaijani Past.

ASCA
Anouk Zuurmond 
Shared Stories and Creative Dissonances. 
Transnational Literary Projects and European 
Identity.
Mimi Mitchell 
The Revival of the Baroque Violin.
Uzma Ansari 
Orhan Pamuk’s City and the Turkish Republic.  
An engagement with the Modern Nation State.

Paris Cameron-Gardos 
Way out: Re-Iterative Coming Out in Queer 
European Cinema.
Toni Mazel 
Governing Food: Media, Politics and Pleasure.
Florian Göttke 
Burning images. Performing effigies as political 
protest.
Thijs Witty 
Essays and Measure. Apprenticeships in Genre.
Simone Kalkman 
Worlding Rio de Janeiro’s favelas: relations and 
representations of socio-spatial inequality in 
visual art.
Jian Lin 
Schizoid Creators: Creative Work and Subjectivity 
in the Chinese Cultural Economies.
Natasha Basu 
Is this civil? Transnationalism, migration and 
feminism in civil disobedience.
Bernardo Caycedo Casallas 
Updating civil disobedience. Whistleblowing, 
Anonymous Hacktivism, and Academic Piracy.
Olga Ryabets 
Secret theatre: off-the-grid performance 
practices in socialist Poland and Czechoslovakia.
Rik Spanjers 
Comics Realism and the Maus Event. Comics and 
the Dynamics of Wold War II Remembrance.
Shuaishuai Wang 
Living with Censorship: The Political Economy 
and Cultural Politics of Chinese Gay Dating Apps.
Andrew Roberts 
Privacy in the Republic.
Janice McNab 
 THE GHOST ARTIST. Tracing spectral embodiment 
as a figure of aesthetic resistance, in an 
unknown woman’s eighteenth century paintings, 
and works by Hilma af Klint and Louise 
Bourgeois.
Daniël de Zeeuw 
Between Mass and Mask. The Profane Media 
Logic of Anonymous Imageboard Culture.

ASH
Mano Delea 
Pan-Africanism: a Legacy of Slavery.
Anne van Egmond 
OPGETEKEND. Materiële representatie aan  
het Haagse hof 1345-1425.
Sjak Rutten 
De leesvader van Nederland. Frater Caesarius 
Mommers en zijn betekenis voor het lees- 
onderwijs.
Tonny Beentjes 
 Casting Rodin’s Thinker. Sand mould casting,  
the case of the Laren Thinker and conservation 
treatment innovation.
Sanne Klaver 
Women in Roman Syria: the cases of  
Dura-Europos, Palmyra, and Seleucia on  
the Euphrates.

Petra van den Boomgaard
 Voor de nazi’s geen Jood. Hoe ruim 2500 Joden 
door ontduiking van rassenvoorschriften aan de 
deportaties zijn ontkomen.
Rosanne Baars 
Rumours of revolt. Civil war and the emergence 
of a transnational news culture in France and 
the Netherlands, 1561-1598.
Sander Govaerts 
Mosasaurs. Interactions between Armies and 
Ecosystems in the Meuse Region, 1250-1850.
Ingeborg van Vugt 
The structure and dynamics of scholarly 
networks between the Dutch Republic and the 
Grand Duchy of Tuscany in the 17th century.
Lina Weber 
Bound by debt. Political arguments concerning 
state finance in Great Britain and the Dutch 
Republic, 1694-1795.
Eléa de la Porte 
Verlichte verhalen. De omgang met het verleden 
in de Nederlandse verlichting.
Susanne Borowski
Phentesilea und ihre Schwestern – Amazonen  
als Bauform des Heldenepos.
Martje aan de Kerk  
Madness and the city. Interactions between  
the mad, their families and urban society in 
Amsterdam, Rotterdam and Utrecht, 1600-1795.
Emmanuel Foucaud-Royer
Le Roi et l’Exil. Les relations de Charles de Gaulle 
avec les Juifs jusqu’en 1940.
Tymen Peverelli 
De stad als vaderland. Het verleden van Brugge, 
Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de 
natiestaat, 1815-1914.
Trude Dijkstra
The Chinese Imprint. Printing and Publishing 
Chinese Religion and Philosophy in the Dutch 
Republic 1595-1700.
Aniek van den Eersten 
Metaphor in Herodotus’ Histories.
Norbert Middelkoop 
Schutters, gildebroeders, regenten en 
regentessen. Het Amsterdamse corporatiestuk 
(1525-1850).
Wim Ros 
FUNDAMENTUM ORGANISANDI. Het orgel in  
de 15e eeuw, architectuur en ontwerp.
Robert Sinterniklaas 
 Information Age Airpower in Afghanistan. 
Development of the air campaign in Afghanistan 
and how it supported strategic and operational 
goals of civil and military policy makers between 
2001 and 2016.

ILLC 
Carlo Vacquero Patricio 
What makes a performer unique? Idiosyncrasies 
and commonalities in expressive music 
performance.

29 Universiteit van Amsterdam



Nieuwe 
bestuursleden
In februari volgt Irene Zwiep Thomas Vaessens 
op als facultaire onderzoeksdirecteur van 
het Amsterdam Institute for Humanities 
Research voor een periode van vier jaar.
Thomas Vaessens wordt de nieuwe onder-
wijsdirecteur van het College of Humanities 
waar alle bacheloropleidingen van de  
faculteit zijn ondergebracht. Vaessens volgt 
Caroline Kroon op.  
Ook treedt een nieuw student-lid toe tot het 
bestuur: Rozemarijn Vissers, student Media 
en cultuur volgt Marleen Postma op.

Organisatie

IN HET 
NIEUWS

Latijns-Amerika 
verdient Nederlandse 
ondersteuning

BARBARA HOGENBOOM EN MICHIEL BAUD OVER DE PROTESTEN 
IN LATIJNS-AMERIKA, NRC

Facultaire Raad van advies
Het Dagelijks Bestuur stelt in 2019 de eerste Raad van advies voor de 
faculteit in. De Raad fungeert als informele gesprekspartner voor het 
bestuur en biedt een extern perspectief op de strategie en visie van 
de faculteit en denkt mee over aanzien en zichtbaarheid van de 
geesteswetenschappen in het algemeen. Ook kan de Raad van 
Advies helpen om maatschappelijke ontwikkelingen te identificeren 
die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek.

Voor de periode 2019 tot 2020 zijn benoemd: Mariëtte Hamer (voor-
zitter), voorzitter SER, Marleen Stikker, directeur Waag Society, Bernt 
Schneiders, voorzitter VSB Fonds, Doreen Boonekamp, consultant in 
de culturele sector, Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Nederlands 
instituut voor Beeld en Geluid, Els van der Plas, directeur Nationale 
Opera & Ballet en Hetty Mulder, senior beleidsadviseur Samen- 
werkingsverband VO Amsterdam.
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Ook in 2025 wil de faculteit grensverleggend en inter- 
nationaal gezichtsbepalend zijn. Daarvoor start de faculteit 
in 2019 Humanities in Context om onderwijs, onderzoek  
en infrastructuur in samenhang te vernieuwen. De banden 
met Amsterdam als laboratorium en als voorbeeld voor  
de moderne urbane samenleving zullen verder versterkt  
worden. Humanities in context plaatst de geestesweten-
schappen in een brede context door samenwerkingen aan 
te gaan binnen de faculteit, met andere vakgebieden en 
met maatschappelijk en culture organisaties en het 
bedrijfsleven. 

Onderzoeksgebouw
Binnen dit programma wordt een Onderzoeksgebouw voor 
de geesteswetenschappen ontwikkeld als onderdeel van het 
toekomstige universiteitskwartier. In 2019 worden de eerste 
gesprekken gevoerd met leiders van de huidige facultaire 
labs en met externe partners. Het Onderzoeksgebouw is een 
fysieke plaats waar onderzoek zichtbaar is en kruisbestuiving 
en interdisciplinaire samenwerking vanzelf ontstaan. 

Onderwijs voor de toekomst
De vormgeving van een bachelorprogramma wordt in 2019 
door kwartiermaker Jan Don opgepakt. De voorhanden zijnde 
rijkdom aan geesteswetenschappelijke expertise zal in de 
nieuwe bachelor gerelateerd worden aan maatschappelijke 
vraagstukken van de toekomst. Ook wordt een verbinding 
gelegd met andere wetenschapsdomeinen en vakgebieden.

In samenhang vernieuwen

Commissie Ethiek FGw 
 
Op 1 april treden Roland Pfau (Taalwetenschap) en 
Henri Wijsbek (Filosofie) toe tot de Commissie Ethiek 
van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Zij volgen 
Anne Baker en Thomas Nys op. Per 1 september treedt 
ook Makiko Sadakata (Muziekwetenschap) toe. 
De Commissie Ethiek waarborgt de ethische standaard 
van alle onderzoek.

FGw goes vega 
De UvA is langzaam maar zeker aan het 
verduurzamen. De FGw draagt hier een 
steentje aan bij en besluit op verzoek  
van de FSR om vanaf februari lunches en 
borrels van de faculteit vegetarisch te 
houden.
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Diversity Day  
op 20 maart 

 
Op initiatief van Fouad Laroui organiseren OR en FSR op 
20 maart de eerste facultaire ‘Diversity Day’ over kansen, 

frustraties en structurele problemen rond het diversi-
teitsbeleid met zo’n zestig studenten, docenten en 

bestuurders. Na de, soms heel persoonlijke, presentaties 
over hoe studenten en medewerkers het beleid van de 
UvA ervaren volgt een geëngageerd debat over onder-

werpen van uitsluiting tot bureaucratische dilemma’s en 
diversifiëren van studentenpopulatie, staf en curriculum.

Het Universiteitskwartier heeft 
een nieuwe ontwikkelfase 
bereikt: op 16 september wordt 
de eerste paal geslagen voor de 
nieuwe Universiteitsbibliotheek, 
het Allard Pierson Museum 
wordt intern verbouwd en uit-
gebreid en de architecten voor 
de Oudemanhuispoort en BG5 
zijn geselecteerd.  
Architectenbureau Frits van 
Dongen is geselecteerd voor de 
Oudemanhuispoort en architec-
tenbureau Ector Hoogstad voor 
BG5, het voormalige kliniek- 
gebouw met piramidevormige 
aanbouw. Beide architecten zijn 
geselecteerd op basis van hun 
visie en plan van aanpak. 

Duo-coördinatoren Diversiteit
 
Ghanima Kowsoleea en Letje Lips zijn vanaf september de coördinatoren  
Diversiteit voor de FGw. Lips (beleidsmedewerker Onderwijs) richt zich met name 
op projecten met een interne focus, zoals toegankelijkheid van het onderwijs. 
Kowsoleea (projectleider VOX-POP) organiseert samen met medewerkers,  
studenten en partners in de stad publieke evenementen over inclusieve en  
diversiteitsvraagstukken. Carlos Reijnen blijft als facultaire diversity officer  
het centrale aanspreekpunt voor het diversiteitsbeleid.

WOinActie - 
Ware opening 
academisch jaar
 
Begin september vindt in Leiden 
de Ware opening academisch 
jaar plaats uit protest tegen de 
bezuinigingen in het weten-
schappelijk onderwijs en onder-
zoek van de commissie-Van Rijn. 
De Ware opening wordt  
georganiseerd door WOinActie, 
een initiatief van Rens Bod. 
Decaan Fred Weerman is aan- 
wezig, samen met zijn collega 
van de Faculteit der Maatschap-
pij en gedragswetenschappen 
Agneta Fischer, en bericht live 
van de bijeenkomst voor de 
bezoekers van de UvA-opening 
in de Aula.

NIEUWE FASE 
UNIVERSITEITSKWARTIER
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Eloe Kingma nieuwe
vertrouwenspersoon FGw

Per 1 juni is Eloe Kingma benoemd tot de derde 
vertrouwenspersoon van de FGw, naast Eric 

Laeven en Lia van Gemert. Kingma wil als ver-
trouwenspersoon meedenken over hoe om te 

gaan met eventuele conflicten en streeft 
ernaar bij te dragen aan het in balans brengen 

van de verhoudingen binnen de faculteit.

Protest tegen  
commissie-Van Rijn
Naar aanleiding van berichtgeving over de 
overheveling van € 150 miljoen van sociale 
en geesteswetenschappen naar technische 
universiteiten protesteert het SSH-beraad 
met vertegenwoordigers van de alfa- en 
gammawetenschappen, onder wie decaan 
Fred Weerman, in een brandbrief aan  
minister Van Engelshoven tegen het advies 
van de commissie-Van Rijn. 

Half mei presenteerde de Adviescommissie 
Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek 
onder leiding van Martin van Rijn het rapport 
‘Wissels om’ met voorstellen voor de finan-
ciering van het hoger onderwijs. Het SSH-
beraad reageert met de boodschap dat een 
investering in alle wetenschapsgebieden is 
geboden; het verschuiven van problemen is 
geen oplossing. De discussie over financiering 
van het hoger onderwijs mag volgens hen 
niet leiden tot vergroting van bestaande 
kloven.

Het CvB van de UvA geeft aan niet van plan 
te zijn het advies van de commissie-Van Rijn 
op te volgen.

Op langere termijn hoopt 
Europa dat de VS en Iran 
weer in gesprek zullen gaan

PEYMAN JAFARI OVER DE REDDING VAN DE IRAN-DEAL OP NOS.NL 

IN HET 
NIEUWS
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Opening academisch jaar
Op donderdag 5 september vindt de opening van het academisch jaar  
traditiegetrouw plaats in de Rode Hoed. Thema is Sterke verhalen.  
In de FredVlog voor deze gelegenheid gaat decaan Fred Weerman op  
zoek naar sterke verhalen in de opera. Staat Tosca voor de kwetsbare  
vrouw, de kunstenaar, de geesteswetenschapper? En Scarpia voor Van  
Rijn en consorten, VNO-NCW? Eerder, concludeert Weerman, staat  
Tosca voor de mens die vertwijfeld zoekt naar zingeving door een  
sterk verhaal: de homo sapiens kan alleen bestaan als homo narrans.

Zes sterke verhalen, gegoten in de vorm van een pecha kucha, en  
een intermezzo van de Amsterdamse stadsdichter Gershwin Bonevacia  
vormen verder het programma van die middag.

sterke
verhalen
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Kunst en politiek:  
instellingen als vernieuwers  
door Chiara de Cesari 
Velen denken dat kunst de wereld kan verbeteren en  

in staat is om maatschappelijke instellingen die in crisis 

verkeren opnieuw uit te vinden. Is dat zo en hoe gebeurt 

dit dan? Het project Kunst en politiek: instellingen als ver-

nieuwers laat zien hoe artistieke initiatieven kunnen leiden  

tot experimenten en vernieuwing van instellingen wereldwijd.

Het museale geheugen online 
door Rachel Esner
Nederlandse musea kennen een lange traditie van  

innovatieve tentoonstellingen. Na afloop bestaan ze 

voort in documentair materiaal, vaak over meerdere 

archieven verspreid. Dit project beoogt archiefmateriaal 

van tentoonstellingen onder te brengen in een digitale 

infrastructuur, zodat exposities virtueel gereconstrueerd  

kunnen worden en (impliciete) besluitvorming zichtbaar  

en interpreteerbaar wordt.

Thermopylae: een nederlaag  
als morele overwinning  
door Irene de Jong
Gebeurtenissen ‘framen’? Ook antieke geschiedschrijvers 

konden er wat van. Een mooi voorbeeld (en sterk ver-

haal) is de manier waarop Herodotus de verpletterende 

nederlaag van de Spartanen bij Thermopylae presenteert  

als een morele overwinning. Zijn truc is het aanbrengen van  

een ‘Homerisch patina’ - een staaltje ‘Anchoring innovation’, 

het Zwaartekrachtprogramma van de Nederlandse classici.

Journalistieke vernieuwing: 
innovatie door reflectie  
door Mirjam Prenger
Hoe word je een toonaangevende opleiding journalistiek 

die creativiteit en innovatie stimuleert? Hoe lever je stu-

denten af die vooroplopen in de ontwikkeling van het 

vakgebied? Door reflectie op de journalistiek te koppelen 

aan uitdagende praktijkmodules daagt de masteropleiding 

Journalistiek en media haar studenten uit om de grenzen  

van het vakgebied te verleggen.

Hoe cognitie taal beperkt  
door Jakub Szymanik
Je begrijpt een zin als je de omstandigheden kent waarin 

die zin waar is. Dit concept is zeer vruchtbaar en heeft 

onder andere geleid tot een schat aan praktische toepas-

singen in taaltechnologie. Maar in hoeverre kan dit een 

verklaring zijn voor taalgedrag van mensen? Binnen het 

ERC-project Cognitive Semantics and Quantities wordt een 

semantische theorie ontwikkeld gebaseerd op cognitieve 

representaties.

De zwarte geschiedenis van  
het Universiteitskwartier  
door Ghanima Kowsoleea
Het historische hart van de UvA wordt omgetoverd tot 

stadscampus voor de geesteswetenschappen. Maar wat 

weten we eigenlijk van dit historische hart? Welke verhalen 

vinden we wanneer we de witte bril afzetten en onszelf een 

zwart perspectief aanmeten? VOX-POP, de creative space van  

de geesteswetenschappen, duikt in de zwarte geschiedenis  

van het Universiteitskwartier: tijd voor reflectie.

Ik leer hem poëzie en inzichten van ruim elf eeuwen filosofie.
Ik leer hem in balans staan, over Zen en Chi.
Ik leer hem over dyslexie, want waarschijnlijk is dat hem overkomen.
Ik leer hem hoe hij het kan overkomen. Ik leer hem te luisteren naar 
 de stemmen in zijn dromen.
Ik leer hem leren, want leren is niet meer dan het begrijpen van 
 verbanden en relaties.
Ik leer hem over concentratie, naties en reïncarnaties.
Ik leer hem visie, grondslag van motivatie.
Ik leer hem hoe hij onder druk om kan gaan met prestaties.
Ik kan je zoveel leren, maar hoop dat je het zelf gaat ervaren.
Ik hoop van je te leren als vader. Ik hoop de beste te zijn op aarde.
Ik leer je waarde hechten aan je naasten, want dat is een onderdeel 
 van wie je bent.
Ik kan al mijn lessen met je delen, maar kan je niet vertellen wie je bent.
Ik hoop dat je op zoek gaat naar wie je bent, ik hoop dat het lang duurt.
Ik hoop dat je luistert naar je hart wanneer die je bijstuurt.
Ik hoop het voor je. Ik loop het voor je.
We delen liefde als eerste maal. Ik kook het voor je.
Ik leer je spreken op de golven van de wind, als in symfonie.
Ik leer je over utopieën. Je geest is slechts een passagier.
Wraak, dat is geweld maar op je eigen ziel.
Kwetsbaar is niet fragiel, perceptie maakt het onstabiel.
Ik leer je dat uiterlijke verschillen wel degelijk bestaan, maar maak je  
 bewust dat als jij verschil wil maken, het van binnen zal moeten komen.
Ik laat je luisteren naar ‘I Got Life’ van Nina Simone. Ik hoop dat de 
 woorden binnenkomen, als hoe ze bij mij binnenkwamen. 
Ik leer je astronomie, wetenschap der hemellichamen.
Ik leer je de Milestone ‘altijd samen’ van mij, je oom en je grootvader.
Ik leer je zonder zijwielen te fietsen, want succes gaat over falen.
Ik vertel je verhalen over superkrachten, die diep in je onbewuste 
 schuilen.
Ik hoop dat je mij alles kan vertellen. Ik leer je dat mannen ook huilen.
Ik leer je dat mensen die onbegrepen worden vaak de mensen zijn 
 die voorlopen.
Ik leer je om te gaan met verleidingen, voor je te kijken en door te lopen.
Ik leer je de schoonheden van een vrouw, geen maskerade van poeder.
Ik leer je spreken tot God, boven dat te houden van je moeder.
Ik hoop dat je zo van het leven houdt, dat je op kan staan zonder wekker.
Ik hoop dat je in mijn leven brengt dat ik op kan staan zonder wekker.
Het enige dat verandert, is dat verandering blijft.
Ik schrijf een gedicht voor mijn ongeboren zoon.
Ik hoop dat je het niet begrijpt.
Ik hoop dat je jouw eigen script schrijft.
We zijn nog voor jouw tijd.
Dus tot die tijd, schrijf ik dit gedicht eigenlijk voor mij.

Gershwin Bonevacia
 

Meer als jou, 
dat jij meer bent 
van mij
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‘Internationale organisaties als  

de VN en de Wereldbank trokken 

begin jaren 90 naar Centraal-Azië 

om de regio te helpen op het 

gebied van economische ontwikke-

ling. Het waren westerse organisa-

ties, die probeerden het kapita-

lisme op te leggen aan een wereld 

die kort daarvoor nog socialistisch 

was – tenminste, zo wordt dat 

vaak gezien. Maar het blijkt een 

stuk genuanceerder te liggen.  

Veel van de economen en beleids- 

makers die vroeger voor de Sovjet- 

regering werkten, bleven na 1991 

hetzelfde werk doen, maar dan 

voor internationale ontwikkelings-

organisaties. Als deze deskundigen 

onder een ander systeem min of 

meer hetzelfde zijn blijven doen, 

wat zegt dat dan over hoe verschil-

lend socialisme en kapitalisme  

echt zijn?’ 

Verandering werkt 
twee kanten op
‘In het ERC-project Building a  

Better Tomorrow: Development 

Knowledge and Practice in Central 

Asia and Beyond, 1970-2017 gaan 

we kijken naar hoe die verschil-

lende partijen elkaar hebben  

beïnvloed. De lokale economen  

en ontwikkelingswerkers leerden 

van de samenwerking met inter- 

nationale organisaties een nieuwe 

manier om over beleid te praten. 

Maar tegelijkertijd zie je deze 

organisaties ook veranderen. Een 

interessant voorbeeld is de UNDP: 

bij hun eerste bezoeken aan de 

regio, in 1992-1993, hadden de 

medewerkers de houding ‘er is  

een nieuw tijdperk aangebroken, 

nu moet alles veranderen’. Maar  

al gauw moesten ze erkennen  

dat de Sovjet-Unie al van alles  

had bereikt, bijvoorbeeld op  

het gebied van arbeidsparticipatie  

van vrouwen. Vanaf dat moment 

richtten ze zich meer op het verder 

ontwikkelen van wat er al was,  

in plaats van bij nul te willen 

beginnen.’

Heimwee naar de 
Sovjet-Unie
‘In de samenwerking met inter- 

nationale organisaties zijn wel 

grote verschillen te zien tussen de 

landen van Centraal-Azië onder-

ling. Turkmenistan is na 1991 bij-

voorbeeld een heel gesloten land 

geworden, dat weinig toegang 

biedt aan dit soort organisaties.  

En in Tadzjikistan woedde in de 

jaren 90 een burgeroorlog, waar-

door er in die tijd weinig inter- 

nationale ontwikkeling was.

Ook in hoe landen en individuen 

omgaan met het Sovjetverleden 

bestaan duidelijke verschillen.  

Ik heb mensen gesproken die  

niet uitgepraat raakten over hoe 

geweldig de Sovjet-Unie was, en 

mensen die het juist een afschuwe-

lijke tijd vonden. Onder jonge 

mensen hoor je over het algemeen 

maar weinig nostalgie. Zij vinden 

het vooral irritant dat hun ouders 

en grootouders maar blijven ver-

tellen dat vroeger alles beter was.’

Samenwerking met 
antropologen
‘Van huis uit ben ik historicus, 

maar ik heb in de afgelopen jaren 

veel veldwerk gedaan en heb 

steeds vaker inzichten en methoden 

uit de antropologie aangewend. 

Samen met een collega van antro-

pologie ga ik een interdisciplinair 

team van onderzoekers vormen. 

Een van de dingen die wij met  

dit onderzoek hopen te bereiken, 

is dat beleidsmakers nog kritischer 

gaan denken, en dat ze leren van 

de geschiedenis. Dat ze in plaats 

van zelf het wiel uit te vinden,  

zich beter bewust zijn van welke 

aanpak al eerder is uitgeprobeerd 

en tegen welke problemen men 

toen aanliep.’ 

Centraal-Azië na  
het Sovjettijdperk

Artemy Kalinovsky is universi-

tair docent Oost-Europese  

studies en verbonden aan de 

Amsterdam School for Regional, 

Transnational and European  

Studies. In december 2019 

kende de European Research 

Council (ERC) hem een  

prestigieuze Consolidator Grant 

toe voor het project ‘Building a 

Better Tomorrow: Development 

Knowledge and Practice in  

Central Asia and Beyond, 

1970-2017’. 

Lees een uitgebreide versie van  

dit interview op uva.nl/fgw

Na de Koude Oorlog kwamen internationale 
ontwikkelingsorganisaties naar de landen van Centraal-Azië  

– Tadzjikistan, Oezbekistan, Kirgizië, Kazachstan en 
Turkmenistan – om ze economisch te helpen ontwikkelen. 

Artemy Kalinovsky onderzoekt welke invloed deze 
organisaties hebben gehad, en hoe ze zelf zijn beïnvloed  

door de samenwerking met mensen in deze regio.

‘
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Lees een uitgebreide versie van  

dit interview op uva.nl/fgw

In januari 2020 kende NWO 

Thomas Poell en socioloog 

Olav Velthuis een subsidie toe 

voor het project ‘De platformise-

ring van de mondiale seks-

industrie: markt, moraal en 

massa-intimiteit’ in het kader 

van de Open Competitie voor 

Digitalisering. Poell is hoogleraar 

Data, Culture & Institutions en 

verbonden aan de Amsterdam 

School for Cultural Analysis 

(ASCA) en het Amsterdam  

Centre for Globalisation Studies 

(ACGS). Hij is een van de initia-

tiefnemers en coördinatoren van 

de nieuwe Research Priority 

Area Global Digital Cultures.

‘Digitale platformen functioneren 

als markten, ze verbinden verschil-

lende partijen met elkaar. Je ziet 

ze opkomen in allerlei sectoren: 

van transport en gezondheidszorg 

tot games en nieuws. Op dit 

moment onderzoek ik vooral de 

invloed van platformen op de  

culturele sector. Platformen zijn in 

korte tijd centraal komen te staan 

in de productie en consumptie van 

cultuur – er is zelfs een heel nieuw 

soort culturele industrie ontstaan 

rond influencers, vloggers en 

gamestreamers. Maar ook 

bestaande culturele industrieën 

hebben te maken met platformise-

ring. De muzieksector is bijvoor-

beeld helemaal ondersteboven 

gehaald door Spotify, YouTube en 

Apple Music. Vroeger stelde een 

artiest en platenmaatschappij zelf 

een album samen. Online wordt 

muziek op de eerste plaats geleverd 

in de vorm van playlists, samen- 

gesteld door platformen. Het  

concept van een album is daardoor 

op losse schroeven komen te staan.’ 

Platformen voor 
webcamseks
‘De laatste jaren is ook een heel 

ander type online service in 

opkomst: platformen voor webcam- 

seks, zoals Chaturbate en Myfree-

cams. We hebben maar weinig  

systematische kennis over deze 

industrie, terwijl er miljarden in 

omgaan. Bovendien vormen de 

mensen die hierin werken een heel 

kwetsbare groep. Hoe zit deze 

industrie precies in elkaar en wie 

verdient er geld? Dit jaar start ik 

met socioloog Olav Velthuis een 

door NWO gefinancierd project  

om meer inzicht hierin te krijgen. 

We gaan onder andere onder- 

zoeken welke kansen en risico’s

webcammen met zich meebrengt 

voor sekswerkers, en of er meer 

regulering nodig is.’

Wetgeving loopt vaak 
achter
‘Die regulering van platformen is 

ook in bredere zin vaak een pro-

bleem. Platformen beweren dat ze 

waarden als gelijkheid, transparan-

tie en vrijheid van meningsuiting 

stimuleren, maar in praktijk blijkt 

dat maar heel gedeeltelijk het 

geval te zijn. Uiteindelijk zijn plat-

formen toch vooral grote bedrijven 

die winst willen maken. Bovendien 

komen platformen heel snel op en 

zijn ze vaak al een paar jaar bezig 

voordat beleidsmakers denken: 

hier moeten we iets aan doen. 

Daardoor komt er in veel gevallen 

pas regelgeving zodra er proble-

men ontstaan, en loopt de wet- 

geving een paar jaar achter.  

Airbnb en Uber zijn bekende voor-

beelden hiervan.’

Global Digital Cultures
‘De invloed van digitalisering op 

culturele praktijken kun je vanuit 

allerlei disciplines onderzoeken, 

zoals sociologie, mediastudies,  

filosofie en antropologie. Dat 

gebeurt al veel, maar er is nog veel 

te weinig onderling contact tussen 

onderzoekers uit al die velden. 

Daarom starten we aan de UvA 

met Global Digital Cultures, een 

nieuwe Research Priority Area 

(RPA) waarin we allerlei inter- 

disciplinaire samenwerkingen  

gaan opzetten.’

Platformen als YouTube, Spotify en Airbnb zijn niet meer weg 
te denken uit ons leven. Hoe beïnvloeden deze platformen 
onze samenleving en de culturele sector in het bijzonder?  

En is er meer regulering nodig? Mediawetenschapper  
Thomas Poell doet hier onderzoek naar.

‘

Hoe digitale
platformen onze 

samenleving
veranderen
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‘De relatie tussen mens en techno-

logie heeft me altijd gefascineerd. 

Hoe kunnen burgers bijvoorbeeld 

data en technologie inzetten om 

overheden te controleren?  

Verspreid over de wereld zijn er 

allerlei lokale initiatieven waarbij 

burgers zelf data verzamelen.  

Bijvoorbeeld in het Amazone-

gebied, waar inwoners hun eigen 

drones gebruiken om illegale acti-

viteiten te monitoren. Of in Italië, 

waar burgers zelf meetinstrumen-

ten hebben gebouwd om lucht- 

vervuiling te meten. Gewone  

burgers beseffen dat data voor 

hen een kans is om een verschil  

te maken in de maatschappij.  

Maar behalve ongekende moge-

lijkheden kleven er ook gevaren 

aan data, vooral op het gebied  

van privacy.’

Standaarden met oog 
voor mensenrechten
‘Ik ben afgestudeerd als socioloog, 

maar ik werk het liefst op het  

snijvlak van verschillende vakge-

bieden. Ik heb gemerkt dat ik het 

meeste leer van mensen die andere 

specialismen hebben dan ik, zoals 

filosofen, datawetenschappers, 

juristen en gedragswetenschap-

pers. Ik heb er altijd van gedroomd 

om bij Mediastudies aan de UvA te  

werken, dus toen ik de kans kreeg, 

was de keuze snel gemaakt. De  

kritische blik van geestesweten-

schappers komt in mijn onderzoek 

goed van pas.

In mijn nieuwe project, dat later 

dit jaar van start gaat, ga ik samen-

werken met computerwetenschap-

pers en juristen. We gaan onder-

zoeken hoe we digitale standaarden 

beter en socialer kunnen maken. 

Digitale standaarden zijn voor de 

meeste mensen onzichtbaar, maar 

ze staan aan de basis van allerlei 

software en systemen. Dat klinkt 

nogal abstract, maar eigenlijk zijn 

standaarden gewoon regels voor 

hoe software in elkaar zit. Neem 

bijvoorbeeld DigiD: de Neder-

landse overheid heeft daar de 

standaarden voor ontwikkeld,  

bijvoorbeeld over hoe het proces 

van inloggen werkt en aan welke 

voorwaarden moet worden vol-

daan. Het probleem is dat dit soort  

technologie wordt gemaakt door 

ontwikkelaars, die zich over het 

algemeen niet zo bezighouden 

met mensenrechten, zoals privacy. 

Wij geesteswetenschappers willen 

juist weten hoe we kunnen zorgen 

dat dergelijke belangrijke waarden 

in technologie worden verwerkt.’ 

Pratende koelkasten
In het onderzoeksproject gaan we 

zelf dit soort standaarden bouwen, 

om te kijken hoe dat beter en  

socialer kan. We gaan ons richten op 

drie typen technologie waar burgers 

veel mee te maken hebben: digitale 

identiteit (zoals DigiD), het Internet 

of Things – denk aan ‘slimme’ appa-

raten, zoals pratende koelkasten – 

en 5G. We willen kijken of we voor 

deze technologieën betere stan-

daarden en infrastructuren kunnen 

ontwikkelen, die meer rekening 

houden met bijvoorbeeld privacy 

en veiligheid. Daarbij werken we 

samen met beleidsmakers van 

gemeenten en ministeries. En we 

willen een enquête houden onder 

Nederlandse burgers, om te weten 

te komen wat zij zelf belangrijk 

vinden op het gebied van waarden 

en technologie.’

Burgers en technologie: 
hoe kan het beter?

Stefania Milan is universitair 

hoofddocent New Media and 

Digital Culture en verbonden 

aan de Amsterdam School for 

Cultural Analysis. Eind 2019 

werd bekendgemaakt dat ze 

voor haar onderzoeksproject 

‘Making the hidden visible:  

Co-designing for public values 

in standards-making and  

governance’ een NWO-beurs 

ontvangt binnen het programma 

‘Verantwoord innoveren,  

Ontwerpen voor publieke waar-

den in een digitale wereld’.

Aan de technologieën die we dagelijks gebruiken,  
liggen allerlei standaarden ten grondslag. Hoe kunnen  

we die verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van  
privacy? En hoe gebruiken burgers technologie om  

een bijdrage te leveren aan de maatschappij? Stefania 
Milan doet onderzoek hiernaar.

‘
Lees een uitgebreide versie van  

dit interview op uva.nl/fgw
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‘Taaltypologen, zoals ik, kijken 

naar de diversiteit van de talen op 

de wereld. Hoe variëren talen en 

waarom is dat zo? Psycholinguïsten 

hebben interesse in een andere  

tak van taalwetenschap: hoe taal  

precies werkt in je brein. Dat 

onderzoeken ze door middel van 

experimenten met sprekers. In mijn 

Vidi-project wil ik die twee velden 

dichter bij elkaar brengen. Want 

aan de ene kant is het jammer dat 

typologen hun observaties over 

taal in veel gevallen niet baseren 

op experimentele data, en aan de 

andere kant dat psycholinguïsten 

hun theorieën over taal in de  

hersenen bijna altijd baseren op 

een paar West-Europese talen.  

Er zijn ongeveer 7000 talen op de 

wereld, het is zonde dat zoveel 

taaldiversiteit onbenut blijft in  

psycholinguïstisch onderzoek.’

Een eigen grammaticale 
mini-gebruiksaanwijzing
‘In mijn onderzoek gaan we met 

behulp van experimenten met 

sprekers van niet-westerse talen 

kijken naar variatie in taal. Er is 

ontzettend veel variatie binnen 

talen, tot op het niveau van indivi-

duele woorden. Zo blijken veel 

woorden hun eigen grammaticale 

mini-gebruiksaanwijzing te heb-

ben. Wij gaan bijvoorbeeld kijken 

naar werkwoorden in constructies 

van het type ‘John gives Mary the 

book’ of ‘John gives the book to 

Mary’. Tussen die twee zinnen lijkt 

geen verschil in betekenis te zijn, 

maar toch hebben sprekers een 

duidelijke voorkeur voor een van 

de twee constructies. Bij to give 

wordt bijvoorbeeld vaker de eerste 

constructie gebruikt, bij to send 

vaker de tweede. Dat is voor een 

buitenstaander niet te voorspellen, 

maar sprekers weten gewoon waar 

de voorkeur ligt.’ 

‘Tot nu toe is dit soort variatie 

eigenlijk alleen met experimenten 

onderzocht in een paar Germaanse 

talen. Wij gaan dat doen in het 

Kamang, een taal die gesproken 

wordt in Indonesië, en in het  

Tsjetsjeens – twee talen die totaal 

anders zijn dan het Engels.’

Inzicht in hoe we taal 
leren
‘Het doel van dit onderzoek is dat 

er een bredere basis komt voor het 

idee dat lexicon en grammatica 

niet gescheiden zijn. Ik denk dat 

dat ook interessante inzichten kan 

opleveren over taalverwerving.  

Er zijn aanwijzingen dat kinderen 

zo ook een taal leren: dat ze lang-

zamerhand leren welke werkwoor-

den met welke constructies samen-

gaan. Het is dus niet zo dat 

kinderen beginnen met een soort 

lege grammaticale structuur waar 

ze vervolgens woordjes in stoppen. 

In traditioneel taalonderwijs gaat 

het nu vooral om woordjes stam-

pen en grammaticale regels leren, 

maar volgens mij is het handiger 

om die twee meer geïntegreerd 

aan te bieden. Want het blijkt dat 

veel grammaticaal gedrag hele-

maal niet te vatten is in algemene 

regels.’

Meer aandacht voor de 
indrukwekkende taal- 
diversiteit in de wereld

In juni 2019 kende NWO  

Eva van Lier een Vidi-beurs 

toe voor het onderzoeksproject 

‘Exceptions rule! Lexical  

restriction on grammatical 

structure’. Van Lier is verbonden 

aan het Amsterdam Center for 

Language and Communication 

(ACLC) en geeft onderwijs in 

onder andere typologie en 

syntaxis.

Wereldwijd worden er bijna 7000 verschillende talen 
gesproken, maar toch is veel taalkundig onderzoek  
op een handjevol talen gebaseerd. Zonde, vindt taal-
wetenschapper Eva van Lier. In haar Vidi-project wil ze  
een brug slaan tussen taaltypologie en psycho-linguïstiek, 
om de enorme variatie in talen beter te benutten.

‘
Lees een uitgebreide versie van  

dit interview op uva.nl/fgw
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Het Klokhuis op bezoek bij  
Conservering en restauratie 
Op 9 januari is het televisieprogramma Klokhuis  

op bezoek in het Ateliergebouw. Maartje Stols- 

Witlox en Katrien Keune van de afdeling Conserve-

ring en restauratie laten de state-of-the-art-tech-

nieken van het restaureren van schilderijen zien. 

Creative Space VOX-POP
VOX-POP is de plek binnen de faculteit voor 

lezingen, debat, tentoonstellingen en voorstel-

lingen over geesteswetenschappelijke thema’s 

voor en door studenten, medewerkers en buurt-

bewoners. In 2019 wordt de reeks CLOSE UP 

over diverse maatschappelijke thema’s, zoals  

de fascinatie voor dystopie, cultuur- en tijd- 

gebonden taboes en de seksuele revolutie en 

schaamte, voortgezet. VOX-POP organiseert  

de tentoonstellingen Media Vita van Roos  

Van Geffen, Dear Stranger (over migranten) 

gecureerd door Chiara Loriaux en Madita  

Strähle en Dood Gewoon, over leven en dood 

van de kunstenaarsfamilie Verheij-Scholz.

Geesteswetenschappers  
bij SPUI25
De faculteit is een prominente partner van 

Spui25, het podium in de Amsterdamse binnen-

stad met een rijke en drukke academisch-culturele 

programmering. Voorbeelden van bijdragen van 

FGw-onderzoekers zijn:

•  De Drie van Breda uit Duits oogpunt bezien, 

met Hanco Jürgens van het Duitsland Instituut. 

Jürgens spreekt later dit jaar in Divided 

memories in a united Europe over het Gdańsk 

Museum of the Second World War.

•  A century of geopolitics in the Middle East  

en Persophilia: Persian Culture on the Global 

Scene, met Peyman Jafari. 

•  Memory Research. New Questions and 

Approaches to Understanding Memory,  

een programma met Carolyn Birdsall. 

Amsterdam is de hoofdstad van kunst en 

cultuur, de stad die belangrijk is voor de 

ontwikkeling van de nationale en  

Europese identiteit en een voorbeeld  

van een grootstedelijke, multiculturele, 

meertalige samenleving die al eeuwen-

lang functioneert als een smeltkroes van 

mensen en ideeën. 

De Faculteit der Geesteswetenschappen 

bevindt zich letterlijk en figuurlijk midden 

in de stad. Onze wetenschappers werken 

intensief samen met tal van culturele  

en maatschappelijke organisaties en  

bedrijven. Het palet van de faculteit  

wordt bepaald door dat wat Amsterdam 

bijzonder maakt.  
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•  Marita Mathijsen en Joep Leerssen over de 

totstandkoming van Europese veiligheids-

diensten, met als gast Beatrice de Graaf in 

Tegen de terreur. Hoe Europa veilig werd  

na Napoleon.

•  Een avond rondom de epische cinematografie 

van Troje, ter ondersteuning van het  

Amsterdamse Troje-project onder leiding  

van Gert Jan van Wijngaarden.

•  Tim Yaczo vertelt in de vierde editie van  

Say AAHH!, een serie van het Amsterdam 

Research institute of the Arts and Sciences, 

ARIAS, over hersenaandoeningen in de  

literatuur. Patricia Pisters spreekt over selfies 

in de SAY AAHH!-aflevering over mentale 

gezondheid in het digitale tijdperk. Pisters  

is discussieleider in het ARIAS-programma 

over hoe kunstenaars en designers kunnen 

bijdragen aan oplossingen voor de ‘planet in 

crisis’. Alex Gekker neemt deel aan Platform 

Imaginaries. On self-driving cars and the  

new mobility, de ARIAS-serie over kunst en 

digitale cultuur. Paula Albuquerque modereert 

een ARIAS-programma over conceptuele kunst. 

•  Joep Leerssen spreekt tijdens de presentatie 

van Pieter Huistra’s Bouwmeesters, zeden-

meesters. Geschiedbeoefening in Nederland 

tussen 1830 en 1870 en ter gelegenheid van 

het verschijnen van Nico Bicks fotoboek  

Parliaments of the European Union over de 

beeldvorming van Europa en de Europese 

Unie.

•  David Rijser, Lucinda Dirven en Jip Lemmens 

nemen deel aan het programma over de  

klassieke wortels van het elitair populisme, 

van Perikles tot Baudet. Tijdens de avond 

Oude cultuur voor nieuwe leerlingen bepleit 

Rijser dat het gymnasium op de schop moet 

om voor een diversere groep scholieren  

betekenis te kunnen hebben.

•  Mathieu de Bakker en andere alumni van de 

opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur 

presenteren hun Grammar of Classical Greek, 

dat bij Cambridge University Prees verschijnt.

•  Julia Noordegraaf presenteert het project 

Time Machine, een grootschalig onderzoeks- 

initiatief om meer dan 5000 jaar Europese 

geschiedenis in kaart te brengen, waarbij 

kilometerslange archieven en grote collecties 

uit musea worden getransformeerd tot een 

digitaal informatiesysteem.

•  Stefania Milan spreekt tijdens de presentatie 

van Annalisa Pelizza’s boek over cybercultuur 

en tijdens het seminar The work behind data. 

•  Nanci Adler spreekt tijdens de presentatie 

van Marc Jansens De toekomst die nooit 

kwam. Hoe Rusland worstelt met zijn 

verleden.

•  Barbara Hogenboom neemt deel aan Punitive 

Democratization. Protecting democracy 

through sanctions in Europe and the global 

South.

•  Yolande Jansen is deelnemer in het programma 

Israel has a Jewish Problem: Self-Determination 

as Self-Elimination en in een programma over 

burgerverzet.

•  Maria Boletsi bespreekt met onderzoeker,  

criticus en schrijver Sadia Abbas de achter-

grond van haar boek The Empty Room.  

Ook spreekt Boletsi tijdens de presentatie 

van How to do Things with Affect? Affective 

Triggers in Aesthetic Forms and Cultural 

Practices.

•  Toni Pape en Sudeep Dasgupta over politieke 

dimensies van affecten, ter gelegenheid van 

de presentatie van Pape’s boek Figures of 

Time. Affect and the Televison of 

Preemption.

•  Martijn Icks neemt deel aan de presentatie 

van Kathryn Tempests Brutus. De Nobele 

Samenzweerder en modereert een avond 

over Dick Harrisons De geschiedenis van de 

slavernij. 

•  Sanne Frequin en Zawdie Sandvliet over de 

moderne universiteit in Van wie is kennis? 

Van valorisatie tot dekolonisatie.

•  Vincent Kuitenbrouwer is panellid tijdens  

de presentatie van Heidi Tworeks News from 

Germany: The History of Information Warfare 

and Why It Still Matters Today.

•  In de eerste aflevering van de Parool-reeks 

Déjà vu bespreken onder anderen Tim  

Verlaan en Gabri van Tussenbroek de  

Amsterdamse ambitie om hoge woon- en 

kantoortorens te bouwen. 

•  Peter Romijn spreekt tijdens de presentatie 

van Het oorlogsjaar 1944. Verstoorde  

verwachtingen, over de verwachtingen  

van een snelle en moeiteloze bevrijding  

van Nederland.

•  Jelle Zuidema en Paul Boersma over deep 

learning en hoe onderzoekers met kunst- 

matige intelligentie misbruik als deep fake 

kunnen voorkomen. 

•  Eric Metz neemt deel aan de presentatie  

van Erika Fatlands Rusland als buurland.

•  Paul Scheffer neemt deel aan de presentatie 

van Pierres Rosanvallons De democratie 

denken.

•  Miriam Prenger leidt het programma tijdens 

de Gerard van Westerloo-lezing 2019, met 

Lisa Taddeo.

•  Judith Rispens, Sybren Spit en Klaas Seinhorst 

over een taal leren bij mensen, dieren en 

machines.

•  Artemy Kalinovsky in discussie met James 

Mark over 1989. A Global History of Eastern 

Europe.

•  Peter Romijn bij een avond getiteld Bezetting 

in Beeld. Over de dynamiek tussen historisch 

onderzoek en publiek debat.

•  Folkert Kuiken over de meerwaarde van 

meertaligheid in het onderwijs.

•  Een avond over taal met Jeannette Schaeffer 

over kindertaalontwikkeling en Eva van Lier 

over de verhouding tussen regels en uitzon-

deringen in de talen van de wereld.

•  Niek Pas en Lotte Jensen presenteren Against 

English, over de verengelsing in Nederland.
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Gedachtenwisseling met  
onze partners
Voor de faculteit is de rol van cultuur en geestes- 

wetenschappen voor stad en samenleving van 

groot belang. Over dit onderwerp gaan 

bestuurders en onderzoekers op 10 oktober  

in gesprek met bijzonder hoogleraren en de 

culturele en maatschappelijke instellingen die 

bijzondere leerstoelen mogelijk maken. Op 

deze netwerkbijeenkomst komen vragen aan 

bod als: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij 

samen met u en andere partners maatschappe-

lijke behoeftes en wetenschappelijke expertise 

bij elkaar kunnen brengen? Wat hebben we 

daarvoor nodig van elkaar en van anderen? 

Daan Roovers nieuwe  
Denker des Vaderlands 
Daan Roovers, docent Publieksfilosofie, wordt 

in maart de nieuwe Denker des Vaderlands. 

Twee jaar lang zal zij zich inzetten voor ‘publiek 

denken’, ‘hardop, gezamenlijk en interactief 

denken’ over de publieke sfeer, populisten en 

trollen, de aandacht die extreme stemmen op- 

eisen, ‘politiek bewustzijn en een beter begrip 

van vrijheid en verantwoordelijkheid’.

Week van de Klassieken
Suzanne Adema, Piet Gerbrandy, Marita  

Mathijsen en Martijn Icks dragen bij aan de 

Week van de Klassieken van 4-14 april in het 

Rijksmuseum van Oudheden, het Allard Pierson 

Museum, Crea en Spui25. 

De taal van bloemen 
Jonneke Bekkenkamp organiseert samen met 

het Flower Art Museum de tentoonstelling  

De taal van bloemen. Karina van Dalen-Oskam 

en Bekkenkamp houden in dit kader een lezing 

over hun onderzoek naar bloemen in de 

literatuur.

In 2019 waren er 44 start-ups actief binnen 

Humanities Lab AVS; 16 ervan in een gevorderd 

en 12 in een vroeg ontwikkelingsstadium;  

16 start-ups stoppen voor eind van het jaar.

Bijna de helft van de start-ups is een initiatief 

van alumni, 19% van studenten, 16% van 

medewerkers en 16% met een geestesweten-

schappelijke topic.

Catherine Malabou bekleedt 
Spinozaleerstoel 
De Spinozaleerstoel wordt dit jaar bekleed  

door Catherine Malabou, hoogleraar filosofie 

aan Kingston University Londen. Centraal 

thema in 2019 is filosofie en anarchie. Malabou 

houdt in februari en maart twee lezingen in  

de Aula getiteld Beyond the ‘archic’ Principle: 

Alternative or Dilemma? en Morality and 

Horizontality.

Malabou verbindt in haar werk de filosofie  

met disciplines als de neurowetenschappen.  

De afdeling Filosofie nodigt sinds 1995 ieder 

jaar spraakmakende denkers uit om ontwikke-

lingen in de filosofie voor een breed publiek 

toegankelijk te maken.

Illustere School
Het Publieksprogramma van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen biedt geïnteresseerden 

de mogelijkheid deel te nemen aan actueel  

academisch onderwijs op het gebied van kunst, 

cultuur, geschiedenis, filosofie, regiostudies, 

religiewetenschap en literatuur. Zo geven 

Marita Mathijsen en andere prominente litera-

tuurwetenschappers een succesvolle reeks met 

als thema ‘Hij/zij in de Nederlandse literatuur’, 

dat aansluit bij het thema van de Maand van  

de Geschiedenis, en verzorgt Artis-hoogleraar 

Erik de Jong een semester lang wekelijks een 

college in de collegezaal van Artis met als 

thema ‘De tuin als universum’. Het publieks- 

programma van de faculteit wordt verzorgd 

door de Illustere School. In 2019 nemen ruim 

1100 cursisten deel. 

De wereld van het 
Sovjet-kinderboek 
Meer dan honderd deelnemers komen op  

1 februari naar een middag georganiseerd  

door Ellen Rutten en Gijs Kessler van het Inter-

nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

over ideologische agenda’s van kinderliteratuur, 

verbeelding van arbeid en literaire kunst- 

historische aspecten. 

Lezingenreeks over opera  
en ballet 
In samenwerking met Nationale Opera & Ballet 

en SPUI25 neemt Joep Leerssen het initiatief 

voor een reeks lezingen over opera en ballet. 

De onderzoekers plaatsen de producties van  

De Nationale Opera en Het Nationale Ballet in 

een ruimere cultuurhistorische context en ver-

binden ze met actuele thema’s en vraagstukken. 

Joep Leerssen start de reeks op 21 januari met 

Porgy and Bess: de grote Amerikaanse Opera? 

over de sterke behoefte om nationale klassie-

kers te produceren, analoog aan Europese  

landen. Gevolgd door Sterke vrouwen in de 

kunst door Sara Crombach, Fin de partie:  

een hedendaagse apocalyps? door Matthijs 

Engelberts, Tsjajkovski en Het Zwanenmeer 

door Rutger Helmers, Tannhäuser. Zelfportret 

van een getroebleerd kunstenaar? door Kasper 

van Kooten en Pelléas et Mélisande door  

Krisztina Lajosi-Moore. In het nieuwe seizoen 

verzorgt Leerssen lezingen over Pagliacci / 

Cavalleria rusticana, Romeo en Julia en  

Die Walküre.

Start-ups
Binnen het Humanities Lab AVS is het coachen 

en begeleiden van studenten, alumni en mede-

werkers bij het opstarten van een onderneming 

een primaire taak. De Business developer  

begeleidt in 2019 36 start-ups op juridisch,  

strategisch en financieel gebied en bij het  

formuleren van doelen.

www.is.uva.nl

Illustere School

Publieksprogramma 
voorjaar 2019

Faculteit der Geesteswetenschappen
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van de geesteswetenschappen. In de veeltalige 

internationale gemeenschappen van vandaag 

de dag is het meer dan ooit nodig om te com-

municeren, tegen de klippen op van culturele 

en talige verschillen. Nog moeilijker is het  

spreken, luisteren en begrijpen als het gaat  

om getraumatiseerde mensen.

Tiende Jacob van Lenneplezing
Remieg Aerts verzorgt op 3 oktober de tiende 

Jacob van Lenneplezing. Tijdens deze lezing 

gaat Aerts in op de opvattingen over politiek  

in de negentiende eeuw aan de hand van  

figuren als Van Lennep, Thorbecke, Van Hall  

en Multatuli en over de plaats en waardering 

van politiek in het leven van burgers.

De veranderende  
Democratische Partij
George Blaustein is in oktober te gast bij Room 

for Discussion. Hij wordt geïnterviewd over de 

grote verschillen binnen de Democratische Partij 

in de Verenigde Staten en het gemeenschappe-

lijke streven om de huidige president af te 

zetten.

Amsterdam Symposium  
on the History of Food
In november organiseert de Amsterdam School 

for Historical Studies samen met onder andere 

het Allard Pierson Museum voor de zesde keer 

het Amsterdam Symposium on the History of 

Food getiteld (Post)colonial foodways: creating, 

negotiating, and resisting transnational food 

systems.

Nacht van de Geschiedenis 
Onder anderen Rosa de Jong, Geertje Mak, 

Marita Mathijsen, Wim Hupperetz en  

Rosemarijn Hoefte spreken tijdens de Nacht  

van de Geschiedenis. Het thema is ‘ZIJ/HIJ’.  

Centrale vraag is hoe genderverschillen  

historisch gevormd zijn. Marita Mathijsen 

schreef samen met haar dochter Alma het 

Maand van de Geschiedenis-essay Niet  

schrikken Mama.

Het Slavisch Toneel stopt  
na dertig jaar
Theatergezelschap Het Slavisch Toneel presen-

teert in november zijn laatste voorstelling  

Honderd jaar Russische (absurdistische) een- 

akters met stukken van Nadezjda Teffi, Sergej 

Mogilevtsev en Daniil Charms. Het einde van 

Het Slavisch Toneel hangt samen met de pensio-

nering van Jenny Stelleman, universitair docent 

en drijvende kracht achter het gezelschap. 

IDFA meets UvA in VOX-POP
Dit jaar werkt IDFA (International Documentary 

Film Festival Amsterdam) voor het eerst samen 

met de faculteit om tijdens het festival een 

inspirerend programma te presenteren met 

lezingen, discussies en masterclasses. Studenten 

van onder andere Mediastudies gaan in gesprek 

met filmmakers en onderzoekers over thema’s 

gerelateerd aan de geesteswetenschappen.

Videoreeks ‘Midden in  
de middeleeuwen’
Bram Vannieuwenhuyze maakt in samenwerking 

met het Brusselse mediaplatform Bruzz een 

aantal online reportages over middeleeuws 

Brussel, getiteld ‘Midden in de middeleeuwen’. 

De hele reeks, 16 afleveringen, is online te 

bekijken. 

Boekenweek 
Samen met de UB organiseert het boekenweek-

comité van de UvA het UB-Bal met een Open 

Podium ter afsluiting van de Boekenweek.

Kati Röttger bij het Holland 
Festival 
Kati Röttger geeft in mei tijdens het Holland 

Festival een inleiding bij de productie Los  

Incontados: un tríptico van het Colombiaanse 

theatergezelschap Mapa Teatro.

Podcast ‘Achtung Europa!’ 
Het Duitsland Instituut maakt naar aanleiding 

van de Europese verkiezingen de podcast-reeks 

Achtung Europa! DIA-redacteur Marja Verburg 

spreekt met onder anderen Hanco Jürgens en 

Ton Nijhuis over de Frans-Duitse as, populisme en 

de gevolgen van de verkiezingen voor Duitsland.

Amsterdamlezingen met  
o.a. Julia Noordegraaf
Bij de UvA-Amsterdamlezingen staat de vraag 

centraal hoe de wetenschap bijdraagt aan een 

betere stad van, voor en door iedereen. Julia 

Noordegraaf gaat tijdens haar lezing in op  

historische data als kennisbron voor de stad.

Video-installatie Don Quichot
In het Bushuis wordt eind september de video-

installatie Don Quichot en het probleem van 

communicatie van cultuurwetenschapper en 

kunstenaar Mieke Bal geopend. De installatie  

in vijf scenes belicht de moeilijkheden van  

communicatie vanuit verschillende vakgebieden

IN HET 
NIEUWS

Nederland is schuldig 
inzake Srebrenica en dient 
dat te erkennen

SELMA LEYDESDORFF IN DE VOLKSKRANT
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‘Een geschiedenis zonder kaarten 
is onleesbaar’– Peter Vandermeersch

Dit boek vertelt de geschiedenis van Nederland aan de hand van honderd bijzondere  
historische kaarten. Van het oudste bekende Nederlandse kaartje uit 1307 over de bouw 
van een kerk in de Aardenburgse moer tot een van de eerste fietskaarten uit 1896 en een 
kaart van de stormvloed in 1953. De kaarten laten zien wat er in de loop der eeuwen is  
veranderd, maar tegelijk wat ongewijzigd is gebleven. Daardoor krijgt dit verhaal een  
heel bijzondere actualiteit: wij maken deel uit van die geschiedenis, elke dag.

Uiteraard komen politieke omwentelingen en bestuur-
lijke ontwikkelingen aan bod, maar ook bijzondere  
gebouwen en steden, de voormalige overzeese gebieds-
delen of het eeuwige gevecht van de Nederlanders met 
water. Er zijn kaarten die gaan over transport, economie, 
onderwijs, religie, vrije tijd of sport. Van het intrigeren-
de verhaal van de haringvisserij in de zestiende eeuw, 
naar de ambitieuze uitbreiding van de Amsterdamse 
grachtengordel in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw tot een kaart over het aantal kinderen tussen zes 
en twaalf dat in 1887 geen lager onderwijs genoot in  
Nederland.

Natuurlijk gaat dit boek ook over de cartografie zelf:  
beroemde kaartenmakers als Ortelius, Mercator en 
Blaeu komen aan bod, evenals P.R. Bos, de geestelijke 
vader van de befaamde Bosatlas. Al eeuwenlang maken 
zij kaarten om de wereld te verkennen, overzichtelijker 
te maken en beter te begrijpen. 

Het boek toont bovendien de grote rijkdom aan soorten 
kaarten: getekend met de hand, gedrukt op papier,  
perkament of textiel, in kleur of zwart-wit. Er zijn  
topografische kaarten, nieuwskaarten, gelegenheids-
kaarten, kaarten in atlassen, wandkaarten en info-
graphics. Met hun soms uitbundige decoraties zijn ze 
bovendien een lust voor het oog.

Het samenspel van prachtige illustraties en informatieve 
teksten maakt De geschiedenis van Nederland in 100 oude 
kaarten verrassend en onweer  staanbaar boeiend.

in 100 oude 
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de geschiedenis  
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«Как женщина с прекрасным образованием, сочетавшим традицию
медресе с советской школой и университетом, Зайнап Максудова 
сформировала альтернативный взгляд на прошлое исламской 
культуры в России. Для нее рукописная традиция не была чужой – 
отсюда ее право напрямую вторгаться в древние тексты, исправлять 
и дополнять их. Она использовала доступные ей инструменты 
науки для изучения собственной семьи – нескольких поколений 
образованных мусульман. При этом Максудова использовала 
язык (и графику!) самой рукописной традиции, не затмевая ее 
советским новоязом и колониальным взглядом. Как русский язык, 
так и советское востоковедение остались для нее лишь средством 
для реализации собственных планов. В этой альтернативности 
интеллектуального проекта Максудовой, на мой взгляд, и состоит 
ключевое значение ее наследия»
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Media philosophy can only be found and revealed in media themselves. 
The essays collected in this volume thus approach television as a medium 
both of thought and of action in its own right. Through its specific forms 
and practices, television implements and reflects on aspects of time, such 
as synchronicity and succession, seriality and event, history and memory. 
Additionally, television stages new forms of thinking causality and agency, 
subject-object relations, tactility, choice, and other founding concepts of 
everyday experience as well as of outstanding philosophical relevance. 
In the course of media evolution, television organizes the transition from 
the analogue to the digital. Last not least, by conceiving of itself, television 
offers a source of finally thinking through television.

Lorenz Engell is Bauhaus Professor for Media Philosophy in Weimar. Since 
2008, he is co-director of the research center IKKM at Bauhaus-Universitat 
Weimar. His areas of research are media philosophy, media anthropology, 
operative ontologies, and film and television studies. His current research 
projects focus on the philosophy of the diorama, on media ontographies, 
and on emergence and immersion.
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ISBN: 978-90-8964-771-9
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Thinking Through Television

Lorenz Engell
Edited by and with an introduction by Markus Stauff
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PALGRAVE STUDIES IN POLITICAL HISTORY
Series Editors:  Henk te Velde · Maartje Janse · Hagen Schulz-Forberg

This book charts the varieties of political moderation in modern European history 
from the French Revolution to the present day. It explores the attempts to find a 
middle way between ideological extremes, from the nineteenth-century Juste 
Milieu and balance of power, via the Third Ways between capitalism and socialism, 
to the current calls for moderation beyond populism and religious radicalism. 
The essays in this volume are inspired by the widely-recognized need for a more 
nuanced political discourse. The contributors demonstrate how the history of 
modern politics offers a range of experiences and examples of the search for a 
middle way that can help us to navigate the tensions of the current political 
climate. At the same time, the volume offers a diagnosis of the problems and 
pitfalls of Third Ways, of finding the middle between extremes, and of the 
weaknesses of the moderate point of view.

Ido de Haan is Professor of Political History at Utrecht University, the Netherlands. 
He has published on nineteenth-century European political history, on the history 
and memory of the Holocaust, on Jewish history, and on the history of citizenship, 
democracy, and the welfare state. He currently studies the history of neoliberalism 
in the Netherlands.

Matthijs Lok is Assistant Professor of Modern European History at the University 
of Amsterdam, the Netherlands. His publications focus on the politics of memory 
and forgetting in the Restoration era, on the Counter-Enlightenment, European 
conservatism and nationalism, on the history of state formation and civil 
administration, and on the historiography of Europe.
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Dit boek, waarvan een eerste editie verscheen in 2003, is een glasheldere
handleiding bij de spelregels van het virtuoze, veelzijdige en oorspron -
kelijke oeuvre van Georges Perec (1936-1982), een van de belangrijkste 
Europese schrijvers uit de twintigste eeuw. Deze nieuwe editie is volledig
herzien en uitgebreid met beschouwingen over de vroege romans, de 
lipogramteksten, het dromenboek (De duistere winkel), Je me souviens, het
zogenaamde ondergewone en de Oulipiaanse experimenten in Het leven 
een gebruiksaanwijzing.

www.arbeiderspers.nl

‘Schrijven is een spel dat je met zijn tweeën speelt,’ luidde
het credo van Georges Perec. En maar zelden zal een 
oeuvre zozeer geschreven zijn vanuit de behoefte om met
de lezer een vriendschappelijk duel aan te gaan. Georges 
Perec, een gebruiksaanwijzing speelt dit spel mee en volgt de
sporen die naar de kern van dit sprankelende maar ook 
intens melancholieke oeuvre voeren. De beschrijving van
Perecs leven en de ontstaansgeschiedenis van zijn litera-
tuuropvatting vormen de opmaat naar beschouwingen
over zijn belangrijkste prozateksten. Leidraad is de vraag
hoe de door Perec zo vindingrijk gehanteerde vormen en
technieken zich verhouden tot de verbeelding van zijn 
persoonlijke geschiedenis.

Schrijven 
is een spel 

dat je 
met zijn tweeën 
speelt

Manet van Montfrans promoveerde op het werk van 
Georges Perec, maar schreef ook over vele andere Franse
schrijvers onder wie Proust en Modiano. Een keuze uit 
haar essayistisch werk, ontstaan tijdens en na haar docent-
schap aan de Universiteit van Amsterdam, verscheen
als Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de
moderne Franse literatuur (2014). 
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Iedere generatie heeft haar 
eigen nostalgie

ESTHER PEEREN NAAR AANLEIDING VAN 30 JAAR TELEKIDS OP RLT NIEUWS
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(eds.)

Narratives of War: Remembering 

and Chronicling Battle in 

Twentieth-Century Europe
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(eds.)
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in Europe
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Impossible Worlds

Bod, L.W.M. 

Le Scienze Dimenticate: Come  
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Gabdelbari Isaev: Dini ăsărlăr 

Bycroft, M., Dupré, S. (eds.)
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Heritage and the Cultural Struggle 
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European Memory in Populism: 

Representations of Self and Other
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The Rule of Law in Ancient Rome
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In 100 oude kaarten

Diamanti, J., Szeman, I. (eds.)

Energy Cultures
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Visualizing the Street: New 

Practices of Documenting, 

Navigating and Imagining the City
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van den Bulk, L. e.a.

Betovering en betekenis. 
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en muziekeducatie

Dijstelberge, P., Forrer, K.

Kennis is Pracht: De Alkmaarse 
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Dolghin, D.F.

Phantom borders in South and 

Eastern Europe 

Drozdzewski, D., Birdsall, C. 

Doing Memory Research: New 

Methods and Approaches
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PALGRAVE STUDIES IN GLOBALISATION, CULTURE & SOCIETY 
Series Editors:  Jeroen de Kloet · Esther Peeren

This volume challenges dominant imaginations of globalization by highlighting 
alternative visions of the globe, world, earth, or planet that abound in cultural, 
social and political practice. In the contemporary context of intensive globaliza-
tion, ruthless geopolitics, and unabated environmental exploitation, these “other 
globes” offer paths for thinking anew the relations between people, polities, and 
the planet. Derived from disparate historical and cultural contexts, which include 
the Holy Roman Empire; late medieval Brabant; the (post)colonial Philippines; 
early twentieth-century Britain; contemporary Puerto Rico; occupied Palestine; 
postcolonial Africa and Chile; and present-day California, the past and peripheral 
globes analyzed in this volume reveal the variety of ways in which the global has 
been—and might be—imagined. As such, the fourteen contributions underline 
that there is no neutral, natural or universal way of inhabiting the global. 

Simon Ferdinand is Visiting Researcher at the University of Amsterdam, the 
Netherlands. His book Mapping Beyond Measure: Art, Cartography and the Space 
of Global Modernity is forthcoming. 

Irene Villaescusa Illán is Visiting Researcher at the University of Amsterdam, 
the Netherlands. 

Esther Peeren is Professor of Cultural Analysis at the University of Amsterdam, 
the Netherlands.
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bezitters, maar brengt de positie van kleine 
boeren en inheemse volken in het geding
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The narrative style of the Aeneid suggests immediacy and involves the 
reader, while at the same time both narrator and reader know what the 
outcomes of the story will be. In Tenses in Vergil’s Aeneid. Narrative Style 
and Structure, Suzanne Adema investigates the role of the Latin tenses in 
this presentational style. Adema presents a framework to analyze and 
describe the use of tenses in Latin narrative texts from a linguistic and 
narratological point of view. The framework concerns the temporal relations 
between a narrator and the states of affairs in his story on the sentence 
level, discourse modes on the global text level and narrative progression 
on the level of narrative and descriptive sequences.

SUZANNE M. ADEMA is an Assistent Professor (University of Amsterdam). 
Her publications are characterized by a combined narratological and 
linguistic approach to Latin epic and historiography. She coordinates a 
research project on Greek and Latin Learning and Instruction.

ASCP
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Dichter en beeldend kunstenaar Lucebert was een

 verwoed lezer. Of, zoals hij het zelf zei in een van zijn

laatste interviews: ‘Ik zat altijd te lezen, dat is mijn enige

hartstocht: kennis vergaren. Ik ben een echte autodidact.’

Tijdens het lezen maakte Lucebert aantekeningen in 

zijn boeken. Die commentaren, onderstrepingen en

 krabbels – de zogenoemde  ‘lezerssporen’ – werpen 

een blik in de hersenpan van een van de  belangrijkste

Nederlandse kunstenaars van de twintigste eeuw.

In De zin van het lezen zet boekwetenschapper Lisa

 Kuitert Luceberts lezerssporen in historisch perspectief

en gaat woordenboekmaker Ton den Boon op zoek naar

de  invloed van Luceberts lezerssporen op diens eigen

scheppende werk. Het boek is verlucht met veel door

 Lucebert aangestreepte  citaten van anderen en een

 selectie van werken op papier waarin hij tekst- en

 beeldcitaten verwerkte. Maia Swaanswijk maakte een

overzicht van de 397 boeken met lezerssporen uit

 Luceberts bibliotheek, waarmee De zin van het lezen

een onmisbare aanvulling is op het bibliografische

speurwerk in het eerder verschenen De lezende 

Lucebert, bibliotheek van een dichter.

Als je hoort van iemand die onberispelijk is, in welke 
 betekenis van dit stupide woord dan ook, vlucht van hem
weg: vooral als het een kunstenaar is. Want de grootste
sukkel is hij die in zijn leven nooit iets stoms heeft
 gezegd of gedaan, zo is de kunstenaar die het minst
poëet is, de meest antipoëtische – tussen de kunstenaars
tieren de antipoëtische geesten welig – de onberispelijke
kunstenaar, de kunstenaar die men decoreert met 
de lauwerkrans van karton, van de onberispelijkheid, 
de meelopers. [M IG U E L DE U NAM U NO]

Bejaarden hebben het alleen moeilijk als ze  blijven leven.
[TOON VE R HOEVE N]

Zo gaat het altijd, zo barmhartig, zo rijk is het  bestaan;
hoe minder men heeft hoe meer men ziet. Neem een
boek, het middelmatigste dat ooit is geschreven maar
lees het met de hartstocht alsof het het enige boek is dat
u ooit zult lezen. Op het laatst leest u er alles uit, dat wil
zeggen zoveel als er al in uzelf was en meer leest u zich
toch nooit aan, ook al verdiept u zich in de beste boeken.
[SØR E N K I E R KEGAAR D]

We’ve got to accept our fate until we can escape from it;
and we’ve got to be kind to our friends until we can
 escape from them. [JOH N COWPE R POWYS]

Niet geboren zijn, wat een geluk, wat een vrijheid, wat
een ruimte, alleen al de gedachte eraan... [E .M.  C IORAN]

What a wonderful phenomenon it is, carefully considered,
when the human eye, that jewel of organic structures,
concentrates its moist brilliance on another human
 creature! [THOMAS MAN N]
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Aan de achterkant 
dendert de like-economie 
gestaag door
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Winnaar  
NK Poetry Slam 
Maxime Garcia Diaz, masterstudent 

Comparative Cultural Analysis,  

wint het NK Poetry Slam in Tivoli  

Vredenburg, de Gouden Vink  

wisseltrofee en duizend euro aan 

prijzengeld.

Best article
Rose van der Zwaard en Anne  

Bannink van Engelse taal en  

cultuur hebben de prijs voor ‘Best 

Article 2019’ ontvangen van het 

Computer-Assisted Language 

Instruction Consortium (CALICO) 

voor hun paper ‘Reversal of  

Participation Roles in NS-NNS  

Synchronous Telecollaboration’.

Scriptieprijs  
Vakbeweging 2019 
Rosa Kösters, onderzoeksmaster-

student Geschiedenis wint de  

Scriptieprijs van de Vakbeweging 

2019. Kösters deed onderzoek naar 

de transformatie van werkvloer- 

verhoudingen in de jaren zeventig 

en tachtig bij Philips en Hoogovens.

Theodore Roosevelt 
American History Award
Queeny van der Spek, in 2019  

afgestudeerd in de master  

American Studies aan de UvA, 

heeft de Theodore Roosevelt  

American History Award 2019 

gewonnen. De prijs wordt uitge-

reikt door het Roosevelt Institute 

for American Studies en toegekend 

aan de beste scriptie op het gebied 

van Amerikaanse geschiedenis  

aan een Nederlandse universiteit. 

Lennart Bolwijn, eveneens UvA-

alumnus, wint de tweede prijs. 

Louis Andriessen  
neemt eredoctoraat  
in ontvangst 
Tijdens de 387ste Dies Natalis van 

de UvA op dinsdag 8 januari neemt 

Louis Andriessen een eredoctoraat 

in ontvangst vanwege zijn vernieu-

wende werk als componist. Dit op 

voordracht van Julia Kursell en  

Kati Röttger. Kursell houdt de  

laudatio en studenten van Ragtime 

en Nieuwe Doelen, de studie- 

verenigingen van Muziek- en  

Theaterwetenschap, vertonen  

hun performance geïnspireerd  

op het werk van Andriessen. 

Een greep uit de veelheid aan prijzen  

en onderscheidingen van medewerkers, 

alumni en studenten 

Prijzen & awards

IN HET 
NIEUWS

De radio is in zijn 100-jarige 
bestaan al vaak doodverklaard, 
maar is nog steeds springlevend

HUUB WIJFJES OP BNR
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Sanne Frequin  
genomineerd voor 
Vrouw in de media 
award
In januari wordt bekend dat  

kunsthistorica en mediëvist Sanne 

Frequin is genomineerd voor een 

‘Vrouw in de media award 2018’. 

Frequin doet promotieonderzoek 

naar de grafmonumenten van de 

graven van Holland, Zeeland en 

Henegouwen, en hoe deze zijn 

gebruikt als politiek propaganda-

middel. Frequin treedt veelvuldig 

op in de media over onder meer 

grafmonumenten, zombies Game 

en de brand in de Notre Dame.

Sophie Berrebi wint  
Art Book Award 
Sophie Berrebi’s Dubuffet and the 

city: people, place and urban space 

wint de Richard Schlagman Art 

Book Awards in de categorie  

History of Art en de overkoepe-

lende categorie Best Book Design. 

Sofie Dubbeldam wint 
Rijksmuseum-Migelien 
Gerritzen scriptieprijs
Voor haar masterscriptie over het 

schilderij ‘Honden in Landschap’ 

van Adriaen Cornelisz Beeldemaker 

ontvangt Sofie Dubbeldam de 

Rijksmuseum-Migelien Gerritzen 

scriptieprijs. De jury koos unaniem 

voor deze scriptie vanwege het 

verdiepende onderzoek naar de 

objectbiografie met daarin de 

nadrukkelijke aandacht voor  

eerdere behandelingen van het 

schilderij. Met verschillende  

technieken achterhaalde Dubbel-

dam dat het opvallende licht een 

grote rol speelt in hoe wij het werk 

‘zien’. Het Rijksmuseum reikt de 

prijs sinds 2013 uit voor het beste 

afstudeerwerk van de UvA-master 

Conservering en restauratie van 

cultureel erfgoed.

Jenny Stelleman  
ontvangt facultaire 
erepenning
Bij haar afscheid ontvangt Jenny 

Stelleman uit handen van decaan 

Fred Weerman de Facultaire  

Erepenning. Als regisseur, toneel-

ontwerper en producent heeft zij 

met veel succes het Oost-Europese 

toneel in Amsterdam op de kaart 

gezet, het aanzien van de Amster-

damse Slavistiek sterk bevorderd 

en publiek, medewerkers en  

studenten onvergetelijke ervarin-

gen bezorgd. 

Afke Berger wint  
Hartog-Beem  
scriptieprijs 
Afke Berger, alumna van de  

onderzoeksmaster Geschiedenis, 

ontvangt de Hartog Beem-scriptie-

prijs voor haar scriptie Toegelaten/

Afgewezen over asielaanvragen 

van Joodse vluchtelingen in de 

jaren 1930. De prijs van het  

Menasseh ben Israel Instituut 

wordt uitgereikt voor de beste 

Nederlandse of Belgische master-

scriptie over Joodse geschiedenis 

en cultuur en omvat een bedrag 

van 1.500 euro en de mogelijkheid 

een bewerking van de scriptie uit 

te geven in de reeks Menasseh  

ben Israel Instituut Studies.

IN HET 
NIEUWS

Deense sociaaldemocraten 
dreigen rechts-populisten 
links (of rechts) te passeren

HENK VAN DER LIET OP BNR RADIO
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Spul mooiste boek  
ter wereld 
UvA-archeologen vonden tijdens 

de bouw van de Noord-Zuidlijn zo’n 

700.000 objecten op het traject, 

waarvan een deel permanent 

wordt tentoongesteld op station 

Rokin. De catalogus Spul is door  

de Stiftung Buchkunst in Leipzig 

verkozen tot het mooiste boek ter 

wereld. Spul, vormgegeven door 

Willem van Zoetendaal, is een  

600 pagina’s dikke foliant met 

13.000 op onderwerp gerang-

schikte bodemvondsten, van  

pijlpunten en klootdolken tot  

zalfpotten en luizenkammen. 

Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski 

documenteerde de opgravingen  

en schreef ook het voorwoord.

Nominatie voor 
AI-machine
Frederico Gubbo, Federica Russo  

en Jean Wagemans zijn met 

KRINO: an AI engine for causal 

inference and argumentation 

genomineerd voor de Amsterdam 

Science & Innovation Award. 

KRINO is een kunstmatig intelli-

gente machine die mensen helpt 

om causale redeneringen en  

argumenten in geschreven teksten 

te evalueren. De software kan  

worden gebruikt voor het ont- 

maskeren van nepnieuws en voor 

het controleren van de betrouw-

baarheid van de informatie die 

nodig is voor het bouwen van  

complexe systemen, zoals een 

vliegtuig.

Sarton-medaille voor 
Marita Mathijsen
De Universiteit Gent kent de  

Sarton-medaille 2019-2020 van de 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 

toe aan Marita Mathijsen op grond 

van haar verdiensten voor de  

literatuurgeschiedschrijving en 

voor de theorie en praktijk van het 

editeren van historische teksten.

Tegels voor journalistiek 
talent 
Milena Holdert, Olivier van Beemen 

en Laura Stek van de master  

Journalistiek en media vallen in 

april in de prijzen bij de jaarlijkse 

uitreiking van De Tegel, de belang- 

rijkste journalistieke prijs van 

Nederland. Holdert wint een Tegel 

voor Onderzoek naar steun aan 

Syrische strijdgroepen (samen met 

Ghassan Dahhan) in de categorie 

Onderzoek; Van Beemen en Stek 

ontvangen de Publieksprijs voor  

de radiodocumentaire Bloed & Bier 

in Rwanda.

Ook alumna Kaya Bouma werd 

(samen met Rik Kuiper) genomi-

neerd voor hun verslaggeving van 

het debacle rond het vmbo-eind-

examen op het VMBO Maastricht.

Ton Nijhuis krijgt 
Bundesverdienstkreuz 
Ton Nijhuis, directeur van het 

Duitsland Instituut Amsterdam, 

ontvangt in maart het Bundes- 

verdienstkreuz voor zijn belang-

rijke bijdrage aan de Duits- 

Nederlandse betrekkingen. 

Het Bundesverdienstkreuz wordt 

uitgereikt aan personen die  

bijzondere prestaties op politiek, 

maatschappelijk of cultureel 

gebied hebben geleverd.

IN HET 
NIEUWS

Op jacht naar
afval om 
Amsterdam 
op te hogen

RANJITH JAYASENA OVER DE VERZAKKING
VAN AMSTERDAM IN NRC
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Weixuan Li  
genomineerd voor  
UvA-scriptieprijs 2019 
Alumna van de Research Master 

Arts and Culture Weixuan Li is 

genomineerd voor de UvA-scriptie-

prijs met haar scriptie Deciphering 

the art and market in the Dutch 

Golden Age waarin zij aan de hand 

van historische databases bekijkt 

hoe de schilderkunst en -productie 

zich ontwikkelden in de Gouden 

Eeuw. Weixuan werd uit 23 inzen-

dingen van de FGw gekozen en 

ontvangt als facultaire winnaar  

een prijs van 1000 euro. 

Noortje de Leij wint 
prijs voor de Jonge 
Kunstkritiek 
Het essay Sigarettenpeuk op doek 

– de zin en onzin van afval in de 

kunst door Noortje de Leij wint  

de prijs voor de Jonge Kunstkritiek 

in de categorie essay. Het essay 

wordt gepubliceerd in De Groene 

Amsterdammer.

Prijs onderwijs- 
journalistiek
Masterstudent Journalistiek en 

media Sophie Blok wint als stagiair 

samen met de redactie van het 

radioprogramma Argos de  

Nationale Prijs voor Onderwijs- 

journalistiek voor De Promotie- 

fabriek, over de invloed van  

financiële prikkels op de kwaliteit 

van wetenschappelijk onderzoek. 

Erik van Halwijn  
UvA’er van het jaar
Folia kent de titel UvA’er van  

het Jaar toe aan student Cultural 

Analysis Erik van Halewijn. Van 

Halewijn zag dat scholieren in  

zijn eigen buurt niet altijd toegang 

hebben tot huiswerkbegeleiding. 

Daarom richtte hij samen met 

andere studenten StudieHub op 

voor gratis huiswerkbegeleiding in 

de Indische buurt. StudieHub, een 

initiatief van studentenorganisatie 

DiversityTalks, wil hiermee de 

tweedeling tussen kinderen ver-

kleinen. Voor StudieHub is vanaf 

het begin veel belangstelling. 

Erik van Halewijn wordt in 2019 

ook genomineerd voor de 

AUV-alumnusprijs.

Gouden Kruis van 
Verdienste
Elżbieta Niemczuk-Weiss ontvangt 

uit handen van de Poolse president 

Andrzej Duda het gouden Kruis 

van Verdienste. Deze Poolse onder-

scheiding wordt sinds 1923 uitge-

reikt aan personen die zich op een 

buitengewone manier verdienste-

lijk hebben gemaakt voor Polen.

Mieke Bal doctor  
honoris causa Linnaeus 
Universiteit
Mieke Bal ontvangt een eredocto-

raat van de faculteit Kunst en  

geesteswetenschappen van de  

Linnaeus Universiteit in Vaxjo 

(Zweden). Uit de toekennings- 

motivering: ‘De initiatieven die 

Mieke Bal samen met zowel onder-

zoekers als studenten in gang 

heeft gezet, worden hogelijk  

geapprecieerd. Middels een  

combinatie van gedegen kennis, 

theoretische virtuositeit, het open-

staan voor nieuwe ideeën en, last 

but not least, een grootmoedige, 

humorvolle en bescheiden aanpak, 

is zij voor zowel studenten als 

onderzoekers een zeer gewaar-

deerde samenwerkingspartner.’
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Een kleine groep moderatoren 
heeft het voor het zeggen 

MASTERSTUDENTEN JOURNALISTIEK JELMER KOS & LISA DEKKER 
DE GROTE WIKIPEDIA-BEWERKINGSOORLOGEN IN NRC
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n EXPLOITATIEOVERZICHT 2019 begroting werkelijk afwijking

Totaal exploitatieresultaat -1.345.500 1.840.401 3.185.901

 Baten 86.862.638 91.912.722 5.050.084

  Externe baten 14.033.000 17.567.542 3.534.542

  Instellingscollegegelden 2.050.000 3.073.989 1.023.989

   Baten uit contractactiviteiten 9.733.000 12.214.792 2.481.792

    Contractonderwijs 1.133.000 853.758 -279.242

    Contractonderzoek 8.600.000 11.361.033 2.761.033

   Overige baten 2.250.000 2.278.761 28.761

  Interne baten 72.829.638 74.345.180 1.515.542

   Budgetverdeling 71.411.638 71.779.570 367.932

   Opbrengst uit interne verrekening 1.418.000 2.565.610 1.147.610

 Lasten -88.208.138 -90.072.321 -1.864.183

  Personele lasten -56.372.746 -57.663.852 -1.291.105

  Overige lasten -31.835.392 -32.408.469 -573.077

CONTRACTACTIVITEITEN 2018 2019

Baten uit contractactiviteiten 11.255.962 12.214.792

 Contractonderwijs 997.812 853.758

 Contractonderzoek 10.258.149 11.361.033

       Europese Unie 3.474.294 4.528.113

       NWO / KNAW 6.061.953 5.913.173

       Nationale overheden / non-profit 721.902 919.747

BALANS JAAREINDE 2018 2019 afwijking

 Activa 33.989 39.386 5.397

  Vaste Activa 241 231 -10

  Vlottende Activa 33.748 39.155 5.407

   Vorderingen 2.409 6.161 3.752

   Liquide middelen 31.339 32.994 1.655

 Passiva -33.989 -39.386 -5.397

  Eigen Vermogen -16.639 -18.479 -1.840

  Vreemd Vermogen -17.350 -20.907 -3.557

   Voorzieningen -3.682 -3.758 -76

   Kortlopende schulden -13.668 -17.149 -3.481
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