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Opening academisch jaar 
Faculteit der Geesteswetenschappen

Het dagelijks bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen nodigt u
van harte uit voor de feestelijke opening van het academisch jaar 2020/2021.

Donderdag 3 september 2020
Inloop
Programma Midden in de stad
Borrel

Muziekgebouw aan het IJ, Piet Heinkade 1, Amsterdam

Aanmelden uiterlijk 28 augustus via www.uva.nl/fgw-jaaropening
Let op uiteraard houden we rekening met de coronamaatregelen; het aantal 
plaatsen is daarom beperkt. Mocht u na aanmelding onverhoopt niet kunnen, 
laat het ons dan weten via communicatie-fgw@uva.nl. Dan kunnen we iemand 
anders uw stoel aanbieden.

 17.00 - 17.15 uur
 17.15 - 18.15 uur
 18.15 - 19.30 uur

TOBIAS BLANKE
De geesteswetenschappelijke bijdrage aan AI-onderzoek 
Wat is de stand van zaken op het gebied van AI-onderzoek bij de 
Geesteswetenschappen? Naast het historische perspectief richt deze 
presentatie zich vooral op het hedendaagse belang, met specifi eke 
onderzoeksvragen en interessegebieden die kritisch kijken naar de
digitale cultuur en samenleving. 

Muzikaal intermezzo - Claron McFadden

DANIELLE VAN DEN HEUVEL
De vrijheid van de straat. Gender en stedelijke ruimte
in Eurasia 1600 – 1850
Op veel plekken in de wereld, zowel in het heden als het verleden,
wordt het huis als de natuurlijke ruimte voor de vrouw gezien; de straat 
behoort toe aan de man. Tegelijkertijd zien we vrouwen bijna overal in 
de geschiedenis de straat op gaan om the werken, te winkelen, en elkaar 
te ontmoeten. Deze presentatie legt uit hoe een team van het Centre of 
Urban History de relatie tussen vrouwen en de straat onderzoekt voor 
een periode waarvan historici geloven dat de beperkingen van de 
bewegingsvrijheid voor vrouwen sterk toenam.

SRUTI BALA
Denken en handelen vanuit de marges
Hoe wordt burgerschap beoefend als je soevereiniteit gefragmenteerd is?
In deze presentatie worden vragen en voorlopige bevindingen uit het
onderzoek, in samenwerking met de Universiteit van Curaçao, naar de 
culturele praktijken van burgerschap in Caribisch Nederland gedeeld.
Er zal worden ingegaan op de taak om vormen van kolonialiteit te 
ontmantelen in het klaslokaal, in het curriculum en in de instituten van 
de Geesteswetenschappen. 

Slotwoord - Fred Weerman, decaan

Progra      a
Optreden Claron McFadden: Morgen! - Richard Strauss

FredVlog

PechaKucha’s

HANNEKE STUIT
De idylle aan de straat?
De landelijke idylle, een van de oudste en meest hardnekkige aannames
over hoe het leven zou moeten zijn, staat onder druk. Vanuit ecologische, 
politieke en economische kant. Maar als deze idylle inderdaad aan de straat 
moet, waarom blijven ideaalbeelden over het platteland dan toch in de 
samenleving circuleren, met grote impact op onze emotionele en politieke 
belevingswereld?

SIBLE ANDINGA
Meertalig aanbod op het kinderdagverblijf en het 
fundamentele belang van toegepast onderzoek
Leren jonge kinderen Engels en Nederlands op het kinderdagverblijf, ook als 
zij thuis geen Nederlands of Engels horen? Project MIND (Meertaligheid in 
Dagopvang) onderzoekt deze vraag in opdracht van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze presentatie gaat over de uitdagin-
gen van dit beleidsvormend onderzoek en het fundamentele belang ervan.


