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Interview Jørgen Wadum

Schilderijen zo veelzeggend als
een dagboek
Sinds mei 2012 is Jørgen Wadum hoogleraar Conservering en restauratie. ‘Een
grondige studie van materiaalgebruik kan licht werpen op de vervaardiging van
een museaal object, zoals de schildermethode, de opzet en het gedachtegoed
van de schilder. Nederland loopt voorop in de studie naar materiaalgebruik in
kunstvoorwerpen.’
Tijdens zijn studie kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Kopenhagen miste Jørgen
Wadum aandacht voor de materialiteit van
kunstobjecten. ‘Veel aandacht ging tijdens
de studie uit naar theorieën over kunstwerken en kunststromingen. Maar ik was
vooral nieuwsgierig naar de materialen
waarvan kunstwerken gemaakt waren.’ Na
zijn bachelor volgde Wadum daarom een
masteropleiding tot restaurator, waar hij
zich specialiseerde in schilderkunst. ‘Het
werk van een restaurator is veelzijdiger en
invloedrijker dan je op het eerste gezicht
zou denken. Een restaurator onderzoekt
een voorwerp om op basis van zijn onderzoek en achtergrondkennis een adequate
behandeling uit te werken en toe te passen.
Er wordt onderzocht hoe een voorwerp
gemaakt is en hoe het in de loop der tijd
veranderd is door afbraakverschijnselen
van de materialen. Waarom is bijvoorbeeld
een bepaalde verflaag wel maar een andere
niet verkleurd? Bij een restauratie is het van
belang dat het uiterlijk van het object na
de behandeling zo min mogelijk verandert.

Zo kan lijm nu misschien onzichtbaar zijn,
maar over dertig jaar kan het ontkleurd zijn.
Daarom moet een restaurator grondige
kennis hebben van historische een hedendaagse materialen en hun duurzaamheid.
Met zogenaamde preventieve maatregelen
kan conservering of restauratie aan het
object zelfs vaak uitgesteld worden. Als een
object gevoelig is voor een relatief hoge
luchtvochtigheid, kan een ontvochtiger in
de buurt geplaatst worden. Dit wordt
gezien als een preventieve conserverende
ingreep: een ingreep om behandelingen
aan het object zelf uit te stellen.’
Wetenschappelijke carrière
‘Voor mijn masterscriptie heb ik 75 Vlaamse
landschapsschilderingen van rond 1620
onderzocht. De schilderijen waren afkomstig uit de lambrisering van een grote zaal
van het kasteel Rosenborg in Kopenhagen,
het privévertrek van de Deense koning
Christian IV (1577-1648). Voor mijn
onderzoek werden alle schilderijen voor
het eerst sinds 1620 uit de lambrisering

gehaald en onderworpen aan een grondig
kunsttechnologisch onderzoek: de vervaardiging van het paneel, de originele 17e eeuwse
lijsten, de verfopbouw en de iconografische
inspiratiebronnen.’ Na zijn masteropleiding
wilde Wadum verder met het onderzoek naar
de ontstaansgeschiedenis van schilderijen.
‘Hoewel ik het conserveren en restaureren erg
boeiend en uitdagend vond, wilde ik graag
meer te weten komen over hoe kunstenaars
hun werken gemaakt hadden. Ik vroeg me af
waarom sommige kunstenaars op totaal andere
wijzen schilderden dan hun tijdgenoten en of
deze verschillen werden veroorzaakt door
specifieke materiaalkeuzes om visueel iets
speciaals te bereiken, of door economische
omstandigheden, zoals de noodzaak om met
goedkope materialen te werken. Studie van
materiaalgebruik in schilderijen en andere
erfgoedobjecten kan de scheppingsmethode en
het gedachtewerk van de makers ontrafelen.’
Midden jaren ’80 kreeg Wadum een tijdelijke aanstelling bij het Mauritshuis in Den
Haag. ‘Met die aanstelling kwam ik veel
dichter bij Antwerpen en kon ik mijn masteronderzoek voortzetten in een PhD-project.
Met een voltijdse aanstelling in 1990 bleek ik
niet genoeg tijd te hebben om dit onderzoek
af te maken en langzaamaan is het in een la
komen te liggen. In mijn vijftien jaar als
hoofdrestaurator aan het Mauritshuis heb ik
de kans gekregen om een aantal van de belangrijkste stukken van de collectie restauratie
behandelingen te geven, zoals ‘Het Meisje met
de Parel’ van Vermeer, ‘Het Aardse Paradijs’
van P.P. Rubens & Jan Brueghel de Oude,
‘De Anatomische Les’ van Dr Nicolaas Tulp
en ‘Andromeda’ van Rembrandt, en ‘Het
Puttertje’ van Carel Fabritius. Daarnaast kon
ik met collega’s uitgebreid ons onderzoek
naar de ontstaans- en afbraakprocessen van
deze schilderijen vastleggen in een reeks
publicaties. Een selectie van de artikelen die
ik toen heb geschreven op basis van dat
onderzoek en de behandeling van schilderijen uit de Nederlandse Gouden Eeuw, zijn
uiteindelijk gebundeld voor mijn promotie
(Technical art history painters’ supports and
studio practices of Rembrandt, Dou and
Vermeer, UvA, 2009). Daarin staan de fabricage van houten dragers, materiaalkeuze en
schildertechniek van deze Hollandse meesters
centraal. Mijn beoogde promotieonderzoek
naar de 75 Vlaamse landschapsschilderingen
in kasteel Rosenborg is eigenlijk nog steeds
niet afgerond, maar dat komt later nog...’
Technical Art History
Wadum is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden van het snelgroeiende onderzoeksveld Technical Art History. ‘Industriële
ontwikkeling is van grote betekenis voor de
mogelijkheden voor de productie van materialen die door kunstenaars gebruikt werden.
Geen enkel object is in isolement ontstaan,
dus kunnen ze nooit in isolement bestudeerd
worden. Zo is het ook met het bestuderen
van de materialen in kunstwerken. Stel dat
een Nederlandse kunstenaar schildert met
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rood pigment dat bijvoorbeeld alleen in ZuidAmerika voor handen was en die kunstenaar
is nooit in Zuid-Amerika geweest. Dan kan
uit het gebruik van dat pigment afgeleid
worden dat er handel bestond tussen ZuidAmerika en Nederland. Op die manier biedt
studie van het materiaalgebruik nieuwe betekenisvolle informatie. Dit soort onderzoek
staat centraal bij Technical Art History.
Technical Art History omvat de hele

‘Handel: de moeder
van het maken van
kunst’
geschiedenis van de evolutie van materialen
die een rol spelen bij het maken van objecten.
Dat kunnen kunstvoorwerpen zijn, maar net
zo goed boeken, papier of textiel. Belangrijk
zijn ook eigentijdse bronnen zoals receptenboeken over het maakproces van kunstenaarsmateriaal, brieven en documenten uit de
handel, en contracten van opdrachtgevers.
Een kunstenaar maakt een keuze uit een
grote diversiteit aan materialen. Ieder voorwerp is een soort nieuw document dat net zo
veelzeggend kan zijn als een dagboek.’
‘Zonder dat het als zodanig benoemd is, is
er in feite al lange tijd onderzoek naar Technical Art History in Nederlandse musea. Bijvoorbeeld het Rembrandt Research Project
en dat wat ik met collega’s deed in het Mauritshuis. De term Technical Art History werd
waarschijnlijk voor het eerst gebruikt in een
publicatie uit 1777 en werd opnieuw geïntroduceerd bij een congres in 1993 in Praag. In
het verlengde daarvan is een reeks congressen
georganiseerd - waarvan de vijfde in die serie
onlangs in september in het Rijksmuseum
plaats heeft gevonden - en ontstond er een
nieuwe onderzoekbeweging. Samen met dr.
Erma Hermens (Glasgow University) heb ik
toen het wetenschappelijk tijdschrift
ArtMatters opgericht, dat gewijd is aan
onderzoek naar Technical Art History.’
Universiteit van Amsterdam
‘Aan de Universiteit van Amsterdam is
groeiende interesse voor Technical Art
History. De opleiding kunstgeschiedenis in
Kopenhagen is veel meer gericht op een theo
retische en literaire benadering, er is weinig
aandacht voor de materiële aspecten van
kunstwerken en er wordt geen onderwijs
gegeven over kunsttechnieken. Nederland
loopt voorop in Technical Art History en de
studie van materialen in kunstvoorwerpen.
Daarom ben ik heel verheugd dat ik hieraan
een bijdrage mag leveren.’
‘Ik wil me graag inzetten om de opleiding
Conservering en restauratie te optimaliseren.
Ik probeer te verkennen hoe de opleiding
zich beter kan positioneren binnen de facul-

teit en de universiteit. De opleiding is relatief
jong (startte in 2006) en de inbedding en de
samenwerking met collega’s binnen onze
eigen en met andere faculteiten kunnen we
nog meer benutten.’
‘Ik zie het als mijn voornaamste taak om
als bruggenbouwer verschillende soorten
onderzoek met elkaar te verbinden. Door
interdisciplinair samen te werken ontstaat
nuttige nieuwe informatie. Conservering en
restauratie kan zinvol samenwerken met
archeologie, cultureel erfgoed, kunstgeschiedenis, maar vooral ook met de natuurwetenschappen, in onderwijs en onderzoek.
Natuurwetenschappelijk onderzoek brengt
moleculaire veranderingen en afbraakprocessen aan cultuurobjecten in kaart en beantwoordt vragen van restauratoren bij het
opstellen van een plan van aanpak voor een
restauratie. Ik verwijs graag naar het NWOonderzoeksproject Science4Art: door samenwerking tussen restauratoren, natuurwetenschappers en kunsthistorici kan een nieuw
beeld ontstaan over hoe een kunstenaar te
werk ging met de materie die hij ter beschikking had.
De studenten en de zeven promovendi die
ik begeleid bij hun onderzoek, probeer ik
daarom te stimuleren om - waar relevant gebruik te maken van kennis uit andere
disciplines. Daardoor ontstaat een genuanceerdere kijk op het vakgebied en multidisciplinair onderzoek is meer dan de som der
delen. Soms is dat niet eenvoudig: een obstakel
kan bijvoorbeeld zijn dat geesteswetenschappers een andere academische ‘taal’ spreken
dan natuurwetenschappers. Hoewel we allemaal geïnteresseerd zijn in dezelfde voorwerpen, hebben we eigen talen en begrips
kaders ontwikkeld en om het vakgebied verder
te ontplooien, moet er een brug geslagen
worden tussen deze talen. Als dat lukt, ontstaan er heel bloeiende relaties, En die zijn
noodzakelijk om tot een holistische kennis
van ons culturele erfgoed te komen.’
CATS, Statens Museum voor Kunst en UvA
Wadum werkt in het Ateliergebouw aan de
Hobbemakade in Amsterdam. Daarnaast
werkt hij in Kopenhagen. Daar is hij directeur van het Deense Center for Art Technological Studies and Conservation (CATS).
Deze onderzoeksinstelling richt zich voornamelijk op Technical Art History. Dergelijk
onderzoek ontbrak volledig in Denemarken
voor de oprichting van CATS. ‘Het instituut
is opgericht op basis van kennis en bestuurservaring die ik opgedaan heb in Nederland en
lijkt enigszins qua structuur op het Ateliergebouw in Amsterdam waar ook drie instellingen samenwerken: Conservering en restauratie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(RCE) en het Rijksmuseum. CATS bestaat
nu ruim twee jaar en beschikt nu over gloednieuwe, soms zelfs speciaal voor het instituut
gemaakte apparatuur zoals een Artax
400µXRF, Raman Senterra en een FTIR
Bruker Hyperion 3000-TENSOR 27 met een
FPA detector. Ook zijn senioronderzoekers
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aangesteld, die gespecialiseerd zijn in analyitische chemie. Er is een stevige start gemaakt
met het onderzoek, het publiceren van artikels, het organiseren van symposia (in 2014
over de 18e eeuwse schilderijpraktijk en kunst
op papier) en het maken van thematische
tentoonstellingen.’
Sinds 2005 is Wadum ‘keeper of conservation’ van het Deense Statens Museum voor
Kunst (SMK). ‘Binnen het directieteam van
het SMK vertegenwoordig ik conservering
en restauratie, de afdeling registratuur en de
fotografische dienst. Maar als directielid
houd ik me voornamelijk bezig met het
algemene beleid van het museum, zoals het
tentoonstellingsbeleid, het communicatie
beleid of het beleid van nieuwe (digitale)
projecten. Zo zijn we bij het SMK bezig om
alle afbeeldingen van de kunstobjecten op
onze website te plaatsen, net als het Rijksmuseum dat recentelijk deed.
Mijn werkzaamheden in Denemarken en
hier lijken erg te verschillen, maar er zijn op
een bepaalde manier ook sterke en inspirerende overeenkomsten. Ik heb veel ervaring
met het onderzoeken en restaureren van
schilderijen. Aan de UvA kan ik met mijn
onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden
mijn ervaring van hier overbrengen aan
studenten. In Kopenhagen kan ik bij het
SMK en CATS mijn ervaring inzetten bij het
maken van het museumbeleid en mijn kennis
delen met collega’s.’
Merken op schilderspanelen
In zijn onderzoek houdt Wadum zich
momenteel vooral bezig met het identificeren
en rubriceren van merken die panelenmakers
in de 17e eeuw aanbrachten op de achterkant
van panelen. ‘Toen ik begon met mijn masterNwsbrf#164 / 12.2013

onderzoek naar de 75 Vlaamse landschapsschilderingen ontdekte ik dat er af en toe een
klein merk van een panelenmaker achterop de
schilderijen zat. Die merken zijn vergelijkbaar
met de merken op zilver en koperwaren uit
die tijd - en op een merkwaardige manier
ook met watermerken die tot in de 19e eeuw
in papier zaten. Net zoals een bepaald watermerk altijd afkomstig is van de molen waar
het papier wordt vervaardigd en ons zo
informeert over de papierkeuze van een
tekenaar, zo leiden merken achterop schilderpanelen tot een beter begrip van het vervaardigen van panelen en de handel met deze
dragers. Ik onderzoek hoe zeventiende-

Academisch denkwerk
combineren met
verfijnd handwerk
eeuwse schilderpanelen zijn gemaakt en
verzamel de huismerken van de verschillende
panelenmakers om ze in een cultuurhistorisch
perspectief te kunnen bestuderen. Op basis
van de verzamelde merken van zo’n duizend
panelen ben ik heel veel te weten gekomen
over de makers van de panelen. Aan de hand
daarvan kan de export van onbeschilderde
panelen worden beschreven. Rubens bijvoorbeeld kwam in Parijs met een reeks panelen
met schetsen voor de Medici-serie die hij uit
Vlaanderen had meegenomen; toen bleek dat
een van zijn schetsen niet geaccepteerd werd,
kocht hij in Parijs een onbeschilderd paneel

waar hij een nieuwe schets op maakte. Het
paneel dat hij in Parijs kocht, had een merk van
een Antwerpse panelenmaker op de achterkant. De conclusie hieruit is dat Antwerpse
panelen dus toen ook te koop waren in Parijs
en dat er tussen Antwerpen en Parijs gehandeld werd in onbeschilderde houten panelen.
Met een omschrijving van de 17e eeuwse
kunsttheoretici, die stelden dat ‘de tekenkunst
de moeder was van het schilderen’, zo zou
men kunnen stellen dat ‘de handel de moeder
van het maken van kunst’ is.
Een belangrijke uitdaging is hoe we op een
interactieve manier de merken van panelenmakers uit de 17e eeuw zo kunnen visualiseren
dat ze eenvoudig en online met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit zou een nieuwe
onderzoekstool kunnen worden voor zowel
restauratoren als kunsthistorici en kunsthandelaren/veilinghuizen die ze in staat stelt om
hun panelen beter te kunnen authenticeren.
Er ontstaan voortdurend nieuwe technologieën om te automatiseren en digitaliseren en
er ontstaan voortdurend nieuwe connecties
doordat je steeds grotere datagroepen kunt
combineren en vergelijken. We zitten in een
ontzettend boeiende periode. Alleen de fantasie beperkt hoe digitale middelen kunnen
worden ingezet.’
‘Conserveren en restaureren, zoals wij dat
onderwijzen in de opleiding, betekent interdisciplinair academisch denkwerk combineren
met verfijnde handvaardigheid, om unieke
cultuur-, kunst- en kunstnijverheidsobjecten
adequaat te kunnen behandelen en behouden’.
Nynke de Groot
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Nieuws
Nieuwjaarsborrel in Bijzondere
Collecties: do 9-1-2014
Alle medewerkers van de faculteit zijn van
harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsborrel
op donderdag 9 januari 2014. De Nieuw
jaarsborrel begint om 16.00 uur in het
Museumcafé van de Bijzondere Collecties
(Oude Turfmarkt 129).
Om 16.30 uur brengt decaan Frank van
Vree een gezamenlijke toost uit op het
nieuwe jaar. Aansluitend kunnen belang
stellenden in de ‘Nina van Leerzaal’ luisteren
naar een korte presentatie van conservator
dr. Jan Werner. Hij vertelt over de bijzondere
tentoonstelling ‘Atlas der Neederlanden: de
dageraad van het Koninkrijk’. Het middel
punt van deze tentoonstelling is de Atlas der
Neederlanden: de grootste verzamelaars
atlas van ons land. In meer dan 600 kaarten
laat deze atlas zien hoe het Koninkrijk der
Neederlanden vorm gekregen heeft. Tijdens
de borrel is de tentoonstelling vrij te bezich
tigen en is de conservator aanwezig om
vragen te beantwoorden.
n Nieuwjaarsborrel; donderdag 9 januari;
16-18 uur; Museumcafé Bijzondere Collecties
n Aanmelden voor de nieuwjaarsborrel en
presentatie van Jan Werner:
medewerker.uva.nl/fgw/az >
Nieuwjaarsborrel-fgw

Tweede obp-dag: 28 oktober
De tweede obp-dag was inhoudelijk een
vervolg op de obp-dag in juni. Er waren
100 obp-collega’s aanwezig in de UB.
Directeur bedrijfsvoering Gerard Nijsten
presenteerde het hoofdontwerp van de
organisatie van het obp, wat er sinds de
eerste obp-dag is ondernomen, hoe het
proces verloopt en in welk stadium dat is,
wat er is gedaan met de input van de eerste
obp-dag en welke volgende stappen moeten
worden genomen. Na zijn presentatie
beantwoordde een panel (bestaande uit
Bé Bernini, Dirk van der Meulen, Audrey
Peters en Bart Vervaeke) vragen uit de zaal.
Een deel van de vragen had een principieel
karakter, andere betroffen arbeidsvoor
waarden of specifieke functies, en er waren
informatieve vragen over het verdere proces
en het gepresenteerde organogram. De
vragen worden met een reactie geplaatst
op het web, evenals de presentaties van
Gerard Nijsten.
Onder auspiciën van de directeur wordt een
obp-plan opgesteld, dat moet aansluiten
bij en ingepast in het nieuwe besturings
model. Daarna volgt een transitiefase met
bijbehorend plan.
Harmonisatie van onderwijsadministraties
en -balies en een nieuwe inrichting van de
onderzoeksorganisatie zijn twee bijzondere
projecten binnen dit veranderingsproces.
Voor de harmonisatie zijn twee pilots gestart:
een bij GARS en Neerlandistiek, en een bij
KRC en Wijsbegeerte. Daarvoor zijn een
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projectgroep en een stuurgroep ingesteld. De
pilots lopen tot oktober 2014.
Aanwezigen bij de obp-dag werd gevraagd
zich aan te melden voor de adviesgroepen.
Er zijn zes adviesgroepen: Financiële proce
dures en werkwijzen; Communicatie en
marketing; Bedrijfsvoering afdelingen;
Personeel/HRM; Onderwijs (met daarbinnen
drie subgroepen: Onderwijsorganisatie,
Onderwijsadministratie, Onderwijskolom afdelingen); Onderzoek. De adviesgroepen
verschillen in opdracht, reikwijdte en
omvang. Inmiddels is de samenstelling van
die adviesgroepen rond en de adviesgroepen
kunnen in december van start gaan. De
bedoeling is dat de adviesgroepen hun werk
zaamheden in juni 2014 afronden. De advies
groepen leveren input voor de Transitie
groep, die in januari start met het opstellen
van een transitieplan.
n Inmiddels zijn er inloopspreekuren inge
steld, waar obp bij Gerard Nijsten met vragen
terecht kan, na aanmelding.
n Er komen nog twee informatiebijeen
komsten voor het obp, in maart en oktober
volgend jaar.
n Voor juni 2014 staat een volgende obpdag gepland.
Zie verder: medewerker.uva.nl/fgw/beleid >
Dag van het obp

Stand van zaken nieuw
besturingsmodel
Dit voorjaar presenteerde het faculteits
bestuur een voorstel voor het nieuwe
besturingsmodel aan de facultaire bestuur
ders en medezeggenschap. Naar aanleiding
van dit voorstel werd onder meer zorg geuit
over het hoge tempo waarin de discussies
elkaar opvolgden. In de zomer is daarom een
stap teruggedaan in het proces en in septem
ber zijn de besprekingen weer gestart.
Het faculteitsbestuur heeft sinds september
twee keer over het nieuwe besturingsmodel
vergaderd met de departementsvoorzitters
en onderzoeksdirecteuren. Op basis van die
discussies wordt momenteel door het facul
teitsbestuur geschreven aan een aangepaste
notitie waarin de uitgangspunten en
principes van het toekomstige facultaire
besturingsmodel worden beschreven, evenals
de bestuurlijke processen en een aanzet voor
de verdeling van verantwoordelijkheden.
De uitgangspunten in de notitie zijn de
invoering van het universitaire besturings
model, en de instelling van één College, één
Graduate School en één onderzoeksinstituut,
en het beschrijven van de belangrijke
bindende rol van de afdeling in het
nieuwe model.
Deze notitie zal in december opnieuw
besproken worden met de departements
voorzitters en onderzoeksdirecteuren en in
januari ook met de FSR en de OR. Het facul
teitsbestuur streeft er naar om begin
februari een voornemensbesluit over de
hoofdlijnen te kunnen nemen over het
nieuwe besturingsmodel.

Bijeenkomst over nieuwe UB
Binnenstad
Op 13 november was een bijeenkomst
georganiseerd om de medewerkers te
informeren over recente ontwikkelingen in
ontwerp van de nieuwe UB. Het eerste ont
werp werd gepresenteerd. Kees Lammers,
de directeur van de afdeling Huisvestings
Ontwikkeling, presenteerde de plannen
voor de ontwikkeling van de Binnenstads
campus. De bibliotheek zal het hart worden
van deze campus. Maria Heijne (directeur
UB) lichtte met Gerard Nijsten (directeur
bedrijfsvoering FGw) de visie en rol van
de toekomstige UB Binnenstad toe.
De UB wordt een belangrijk deel van de
faculteit. Het wordt het centrum van de
campus; een plek voor studie en ontmoe
ting. De toekomstige UB krijgt allerlei
soorten studieplekken.
Namens de architecten, MVSA Architects en
Architectenbureau J. van Stigt, presenteerde
architect Roberto Meyer het voorlopige ont
werp voor de buitenkant van het gebouw.
Het binnenplein wordt overkoepeld (onderdeel van de klimatologische binnenkant),
er komt een ondergrondse fietsenstalling
(ingang op het terrein bij huidige toegangs
hek bij het poortje naar de Kloverniers
burgwal), de hoofdingang wordt de voor
malige ambulance-ingang. Uitgangspunt
van het ontwerp is de bibliotheek als een
mooi hart van de binnenstadscampus. Aan
het einde van de middag konden de onge
veer zeventig aanwezigen vragen stellen.
Vragen gingen bijvoorbeeld over de toe
gankelijkheid van de UB, het aantal studie
plaatsen, de kantoorruimte (hoeveelheid,
plaats, toegankelijkheid), de route voor
aanlevering van bibliotheekmateriaal en de
plaats van de fietsenstalling.
De bouw van de UB Binnenstad zal ander
half tot twee jaar in beslag nemen en op
zijn vroegst in de zomer van 2015 starten.
n Meer informatie: uva.nl/binnenstad

ACMES: bundeling expertise
Midden-Oosten studies
Het nieuwe multidisciplinaire Amsterdam
Centre for Middle Eastern Studies (ACMES)
brengt de expertise van verschillende
wetenschappelijke disciplines over het
Midden-Oosten bijeen om de gezamenlijke
onderzoeksagenda te bevorderen. Het
ACMES werd op 14 november feestelijk
geopend.
Robbert Woltering, ud Semitische talen en
culturen en initiatiefnemer: ‘Onze universiteit
heeft geweldig veel expertise in huis als het
gaat om het Midden-Oosten. Als je die bij
elkaar brengt, krijg je een onderzoekscapa
citeit waar binnen- en buitenland u tegen
zegt. Kennis van collega’s blijft onbekend
als je niet samenwerkt: twee verdiepingen
boven mij wordt een relevant college
gegeven over de islam in Spanje en dat
weet ik nu pas. Bovendien is het makkelijker
om je internationaal te positioneren in een
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groter en multidisciplinair centrum.’
Er zullen ongeveer 75 wetenschappers van
de UvA deelnemen in het nieuwe ACMES,
van vakgebieden als antropologie, arabis
tiek, kunstgeschiedenis, cultuurwetenschap,
Hebreeuws, geschiedenis, politicologie en
religiestudies. Hun onderzoeksterrein loopt
uiteen van de antieke oudheid tot het
heden en van Marokko tot de Balkan.
ACMES is niet alleen een platform voor
samenwerking, maar organiseert ook
lezingen, symposia, masterclasses, conferen
ties en seminars. In eerste instantie richt
ACMES zich op de bundeling van kennis
binnen de UvA, maar de wens leeft om
samen te werken met andere universiteiten.

Prijzen
Facultaire erepenning voor
Reinier Salverda
Op 29 november
2013 nam prof.
dr. Reinier
Salverda afscheid
als directeurbestuurder van
de Fryske Akade
my, vanwege het
bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Bij die gelegen
heid is hem de facultaire erepenning toege
kend vanwege zijn bijzondere verdiensten
voor de FGw.
Met deze onderscheiding wil de faculteit
Salverda eren en danken voor de langdurige
en vruchtbare samenwerking. Salverda trad
in 2006 aan als hoofdrolspeler in de Neder
landse universitaire frisistiek.
Salverda heeft in de samenwerking met de
UvA geïnvesteerd door met kracht en creati
viteit te bevorderen dat de Friese taalkunde
op hoogleraarsniveau bewaard bleef in onze
faculteit. Naast twee leerstoelen en een
onderwijsvoorziening behelst de samenwer
king met de UvA het promotieonderzoek.
De Fryske Akademy leverde een belangrijke
financiële bijdrage aan het promotieonder
zoek van Jelke Bloem (Learner modelling
and language contact in syntax: Word order
in verbal clusters in the Dutch-Frisian continuum) en huisvestte het promotieonder
zoek van Jelske Dijkstra, dat werd gefinan
cierd door Provincie Fryslân en de Fryske
Akademy. Recent promoveerde Dijkstra bij
Folkert Kuiken op een onderzoek naar de
effecten van meertaligheid op de taalver
werving van peuters. De promotieplechtig
heid vond bij wijze van uitzondering en
met speciale toestemming van de rector
magnificus plaats in Franeker. In november
2011 is de University Campus Fryslân
geopend - een initiatief van de provincie
Friesland en kennisinstellingen - om de
beoefening van academisch onderwijs en
onderzoek in Friesland te bevorderen en
om Friesland als een natuurlijk laboratorium
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voor academische activiteiten in te zetten.
Meertaligheid is een van de zogeheten
hotspots. Uit de middelen hiervoor heeft de
Fryske Akademy onder Salverda’s leiding
geld verworven voor drie promovendiplaat
sen die in samenwerking met het ACLC zijn
bezet (het ACLC draagt 33% van de kosten).
Met deze promotieprojecten heeft het ACLC
een unieke kans voor onderzoek in een
echte meertalige setting binnen Nederland.
Samenvattend kan gesteld worden dat
Reinier Salverda voor onze faculteit gedu
rende zijn hele directoraat een uitstekende
en bijzondere samenwerkingspartner is
geweest, met aanzienlijke materiële en
immateriële opbrengsten.

Colin krijgt prijs van Duitse en
Franse Parlement
Op 20 november
ontving Nicole
Colin in Parijs de
Deutsch-Französi
schen Parlaments
preis uit handen
van de voorzitter
van de Duitse
Bondsdag,
Norbert Lammert en de voorzitter van
Assembleé nationale, Claude Bartolone.
Nicole Colin is hoogleraar Duitse literatuur
wetenschap en cultuur van de moderne tijd
(leerstoel in samenwerking met het Duits
land Instituut Amsterdam).
Colin krijgt deze prijs voor haar boek over de
Duitse dramatiek in het Franse theater. In
haar bekroonde studie ‘Deutsche Dramatik
im französischen Theater nach 1945. Künstlerisches Selbstverständnis im Kulturtransfer’
(2011) toont Colin aan, dat de Duitstalige
dramatiek een eigen positie binnen het
Franse theater inneemt en een sterke invloed
heeft op het hele Franse theater. Colin plaatst
dit verschijnsel in nauwe samenhang met de
cultuurpolitieke ontwikkelingen en de toe
nemende politisering en intellectualisering
van het Franse theater. De Duitse toneel
traditie, of het nu gaat om Bertolt Brecht,
Thomas Bernhard of Heiner Müller, is de
basis van het ‘théâtre public’ dat in de jaren
zestig ontstond.
De jury van de Duits-Franse prijs ziet in haar
publicatie een indrukwekkend bewijs van
verregaande wetenschappelijke inzet.
Colin: ‘Normaal wordt de prijs uitgereikt voor
politiek-wetenschappelijke of historische
werken. Deze prijs laat zien dat toneel ook
belangrijk is voor de maatschappij. Ik ben
ervan overtuigd dat de manier waarop de
cultuurpolitiek omgaat met de kunstenaars,
van belang is voor het functioneren van een
land. Aan dit boek heb ik vijf jaar gewerkt
en het beslaat dan ook 1500 pagina’s, als je
de cd-rom meetelt. Het is een echte eer en
waardering voor mijn werk.’

Prijs Italië Studies voor Van Gelder
De Werkgroep
Italië Studies
reikt jaarlijks
een prijs uit aan
een Nederlandse
of Vlaamse
onderzoeker
voor de beste
wetenschappe
lijke publicatie op het gebied van de Italië
Studies. De onderzoeksprijs Italië Studies
2013 wordt toegekend aan een publicatie
uit het bereik van taal- en letterkunde.
Maartje van Gelder, ud Geschiedenis, was
een van de laureaten vanwege haar publi
catie: Trading Places. The Netherlandish
Merchants in Early Modern Venice (LeidenBoston, Brill, 2009).

Scriptieprijs Europese studies voor
Anna Serraris
Voor haar masterscriptie ‘De EU en China in
Afrika: normverandering in het buitenlands
beleid’ heeft kreeg Anna Serraris de Scrip
tieprijs Europese studies 2012 toegekend.
Zij kreeg de prijs uit een competitie van
ongeveer 25 masterscripties uit het kalender
jaar 2012.
De jaarlijkse prijs van de opleiding Europese
studies van de UvA kreeg zij voor de rele
vantie en omvang van haar onderwerp, de
originele invalshoek, goede operationalise
ring, heldere formulering en beknopte
argumentatie en, ten slotte, prikkelende
conclusies. De grootste kracht van de scriptie
ligt volgens de jury in de contra-intuïtieve
conclusies. Op grond van haar onderzoek
naar de casus van Darfoer en Zimbabwe
betoogt Serraris dat de EU niet haar liberale
normen verzwakt om de concurrentiepositie
veilig te stellen. China, daarentegen, lijkt
zich steeds meer aan te trekken van liberale
normen in zijn buitenlands beleid. Serraris
stelt: ‘De hypothese was dat er convergentie
op zou treden in het beleid van Europa en
China. De analyse van de case studies heeft
deze hypothese ontkracht. De actoren laten
beide juist een verschuiving in liberale rich
ting zien.’

Italiaanse literaire prijs voor Laroui
Fouad Laroui, ud
Franse taal en
cultuur, heeft de
Italiaanse literaire
prijs ‘Premio
Francesco Alzia
tor - Sezione
Speciale 2013’
gewonnen voor
zijn verhalenbundel L’esteta radicale. Het
boek verscheen in het Frans in 2009 onder
de titel Le jour où Malika ne s’est pas mariée.
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Onderwijs
Videoconferencing
FGw heeft haar eigen videoconferencing
zaal in het P.C. Hoofthuis (012B), waarmee
medewerkers (internationaal) kunnen over
leggen of samenwerken met gebruikers
van een soortgelijk systeem.
Een videoconferencingsysteem biedt grotere
schermen in HD-kwaliteit dan een webcam.
Dat maakt videoconferencing goed geschikt
voor het vergaderen in grotere groepen,
bijvoorbeeld groepen studenten die op
afstand moeten samenwerken. Ook kan er
met videoconferencing makkelijker een gast
docent worden ingezet voor een gastcollege,
er hoeft immers niet gereisd te worden.
Videoconferencing werkt alleen als de
gesprekspartners soortgelijke apparatuur
hebben. De opstelling is bijvoorbeeld niet
compatibel met programma’s als Skype en
Google Hangouts. Het is aan te raden om
altijd eerst te testen.
n Meer informatie over videoconferencing
en reserveren van de zaal (PCH 012 B):
icto-fgw@uva.nl

Blackboard Collaborate: online
communicatie
Blackboard Collaborate is een nieuwe tool
binnen Blackboard, die het mogelijk maakt
om online te communiceren en samen te
werken, bijvoorbeeld voor een online
college. Deze tool kan uitkomst bieden
wanneer face-to-face contact lastig is. Het
verschil met videoconferencing is dat bij
Blackboard Collaborate elke gebruiker van
af een willekeurige computer kan inloggen,
in tegenstelling tot videoconferencing waar
bij men naar een specifieke zaal moet gaan.
Blackboard Collaborate werkt volledig
binnen Blackboard en combineert audio,
video, chatvenster en presentatieruimte
(inclusief een interactief whiteboard) in één
scherm. Deelnemers aan de sessies kunnen
virtueel hun hand opsteken voor een vraag
of meetekenen op het interactieve white
board. De gehele sessie kan worden opge
nomen en later door de studenten opnieuw
worden bekeken.
Daarnaast biedt Blackboard Collaborate de
mogelijkheid van Voice Authoring, een
aantal tools die een nuttige aanvulling
kunnen zijn voor taalvaardigheidsonderwijs.
-	 Voice Board. Dit lijkt op het discussie
forum, maar wordt door spraak weergege
ven. Docenten kunnen hier dus iets inspre
ken om een discussie te starten waarop
studenten weer kunnen reageren.
-	 Voice Podcaster. Hiermee kan eenvoudig
een podcast worden gemaakt en verspreid.
Deze tool biedt geen interactie en is dus
vooral geschikt voor het zenden van infor
matie, zoals een korte samenvatting van
een college of presentatie.
-	 Voice e-mail. Dit is eigenlijk een
gesproken versie van e-mail: een e-mail
sturen met daarin een spraakopname,
zonodig vergezeld van tekst.
UvA | Faculteit der Geesteswetenschappen

-	 Voice Presentation. Hiermee kan content
(websites, afbeeldingen, presentaties etc.)
gepresenteerd worden naast spraakbe
richten; bijvoorbeeld een website naast een
spraakopdracht.
n Meer informatie icto.humanities.uva.nl/
blackboard-voice/
n Aanmelden voor gebruik van Blackboard
Collaborate/Voice: icto-fgw@uva.nl

Studiesucces: betrokkenen bevraagd
De Monitorgroep Studiesucces heeft het
afgelopen jaar de invoering gevolgd van
de maatregelen studiesucces en de nieuwe
semesterindeling. Dertig propedeusestu
denten van verschillende opleidingen kregen
elke maand een vragenlijst over allerlei
aspecten van hun opleiding die verband
houden met studiesucces. Met docenten,
tutoraatscoördinatoren en studieadviseurs
van deze opleidingen zijn gesprekken
gevoerd. Verder zijn de programmateam
leiders bevraagd over de invulling van blok
3 en 6. Tot slot heeft de Monitorgroep een
faculteitsbrede analyse gemaakt van de
studievoortgang van de propedeuse
studenten, op basis van kwantitatieve
gegevens. De uitkomsten van al deze infor
matie is verwerkt in een Eindrapportage
2012-2013 die in oktober is aangeboden
aan het faculteitsbestuur.
Uit de rapportage komt een aantal opmerke
lijke punten naar voren.
- Zo blijkt dat eerstejaarsstudenten soms
verrast worden door de vorm of zwaarte
van toetsen, ondanks alle - op zichzelf
heldere - informatie over de toetsing.
- Ook maken ze weinig gebruik van de
mogelijkheid om het gemaakte werk in te
zien, waardoor een kans op feedback op
hun academische ontwikkeling blijft liggen.
- Studenten blijken nog niet altijd goed op
de hoogte van de rolverdeling tussen tutor
en studieadviseur.
- SIS wordt over het algemeen gewaardeerd
als middel om de studievoortgang in de
gaten te houden, maar als studieplannings
instrument functioneert het nog niet echt.
- De meeste propedeusestudenten blijken
nog niet bekend met hun opleidings
commissie. De OC Wijsbegeerte heeft dit
ondervangen door zich meteen aan het
begin van het jaar aan de studenten voor
te stellen.
De eindrapportage is op 16 oktober
besproken tijdens het jaarlijkse heiberaad
van het Facultair Onderwijsberaad. Daar is
afgesproken dat:
- de hoofden onderwijs ervoor zullen
zorgen dat, waar van toepassing, proef
tentamens worden opgenomen in de studie
handleiding en dat deze - zeker in de prope
deuse - worden besproken tijdens college;
- dat voor elk bachelorvak een moment
voor de inzage en nabespreking van de
eindtoets wordt ingeroosterd;
- dat het College of Humanities een inven
tarisatie zal maken van activerende werk
vormen, die staande praktijk zijn in de

faculteit en deze ter beschikking zal stellen
aan de docenten.
Tot slot heeft Facultair Onderwijsberaad
het faculteitsbestuur geadviseerd om voor
docenten een post-BKO-cursusaanbod te
ontwikkelen over activerende werkvormen.
Behalve aan de OR en FSR is de Eindrappor
tage van de Monitorgroep Studiesucces
toegestuurd aan de opleidingscommissies
van bacheloropleidingen, met het verzoek
om te laten weten welke aanbevelingen
relevant zijn voor hun opleiding en welke
zij van plan zijn op te pakken.
n Zie voor de volledige Eindrapportage:
medewerker.uva.nl/fgw/onderwijs/studie
succes/monitorgroep/monitorgroep.html

Uit de bibliotheek
De bibliotheek op weg naar het
Binnengasthuisterrein
Als alles conform de huidige planning
verloopt, zal de bibliotheek Geestesweten
schappen in 2018 verhuizen naar de nieuwe
campus van de Faculteit der Geestesweten
schappen op het Binnengasthuisterrein,
om precies te zijn naar twee monumentale
panden, de Tweede Chirurgische Kliniek en
het Zusterhuis. Op dit moment wordt er
achter de schermen hard gewerkt aan de
voorbereidingen voor deze nieuwe biblio
theek, de UB Binnenstad. Niet alleen vraagt
de verbouwing van de beide panden de
nodige aandacht, ook is er enkele maanden
geleden binnen de bibliotheek een project
van start gegaan dat tot doel heeft de hui
dige gedrukte collectie voor te bereiden op
de toekomstige huisvesting.
Hoewel er binnen de toekomstige UB Binnen
stad 7 kilometer beschikbaar komt voor het
onderbrengen van boeken, tijdschriften en
andere materialen, is dit niet voldoende om
de collectie te kunnen huisvesten zoals die
nu in open opstelling staat. In de eerste
fase van het project (2014-2015) zal dan ook
een aanzienlijk gedeelte van de collectie die
in open opstelling staat, verplaatst worden
naar het IWO, het boekendepot in Amster
dam Zuidoost. De selectie van de materialen
die voor verplaatsing in aanmerking komen,
gebeurt door de verschillende vakreferenten
in overleg met de medewerkers van de
verschillende capaciteitsgroepen.
Bij het selecteren wordt gekeken naar ver
schillende aspecten zoals uitleencijfers (bij
uitleenbare materialen), aansluiting bij het
huidige onderwijs en onderzoek, aanwezig
heid van andere exemplaren elders in de
bibliotheek, en de beschikbaarheid van digi
tale versies. Het uiteindelijke doel is om
- gegeven de beperktere ruimte in de nieuwe
huisvesting - een gedrukte collectie in open
opstelling te behouden die zo goed moge
lijk aansluit bij de wensen en behoeftes van
de gebruikers van de bibliotheek.
Binnen het project wordt er naar gestreefd
om materialen die geselecteerd zijn voor
verplaatsing, binnen een paar dagen te
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verwerken in het IWO, zodat ze weer snel
opvraagbaar zijn. Een klein gedeelte van
de boeken en tijdschriften zal niet voor
verplaatsing in aanmerking komen en wordt
uit de bibliotheekcollectie verwijderd, bij
voorbeeld vanwege de slechte staat of
omdat er al één of meer exemplaren in de
collectie aanwezig zijn. Deze materialen
worden zo veel mogelijk aangeboden aan
medewerkers en studenten.
De tweede fase van het project gaat in
2015 van start en betreft het integreren van
de huidige 35 deelcollecties met elk hun
eigen plaatsingsysteem tot één collectie met
één indeling. Dit houdt concreet in dat alle
boeken en tijdschriften op de verschillende
locaties vanaf 2015 worden omgenummerd
naar het plaatsingssysteem van de Library of
Congress, een internationaal veel gebruikte
indeling in wetenschappelijke bibliotheken.

Bij de uiteindelijke verhuizing naar het
BG-terrein zijn dan alle gedrukte boeken
en tijdschriften op één locatie volgens één
indeling toegankelijk voor studenten en
medewerkers.
Kortom, de komende tijd zal er in de
bibliotheek het nodige gaan veranderen.
O.a. via de Nieuwsbrief zullen we u op de
hoogte houden van de voortgang van het
project. Mocht u vragen hebben, neemt u
dan contact met ons op.
n Wilma Goossen (w.j.goossen@uva.nl)
Projectleider Deselectie, vakreferent
Geschiedenis

Bijzondere Collecties

Tentoonstelling: ‘Atlas der Neederlanden:
de dageraad van het Koninkrijk’
De Bijzondere Collecties zetten het jubileum
van het Koninkrijk luister bij met de tentoonstelling ‘Atlas der Neederlanden: de dageraad
van het Koninkrijk’. Het middelpunt van de
tentoonstelling is de Atlas der Neederlanden:
de grootste verzamelaarsatlas van ons land.
In meer dan 600 kaarten laat deze atlas zien
hoe het Koninkrijk der Nederlanden vorm
gekregen heeft. In het UvA-ErfgoedLab (de
ruimte voor erfgoedexperimenten van de
Universiteit van Amsterdam) is tijdens de
tentoonstelling de ontwikkeling te zien van
driehoeksmeting tot GPS-systeem voor het
in kaart brengen van ons land.
n tot en met 9 februari 2014, Bijzondere
Collecties

Allard Pierson Museum
Tentoonstelling: Eeuwig Egypte Experience
Bezoekers maken kennis met de immense
geschiedenis van het Oude Egypte. Het hart
van de experience is een grote multimedia
show, het Culturama, met negen metershoge
schermen en 180° view. In slechts 20 minuten
onder leiding van een gids langs de hoogtepunten van het Oude Egypte - van prehistorie,
farao’s en de grote piramides, tot de vroegchristelijke Koptische tijd.
n tot en met 5 januari, Allard Pierson
Museum
Fototentoonstelling Isi Kunath
Kunstenares Isi Kunath is de depots van de
wetenschappelijke collecties van de UvA
ingedoken om vele onbekende objecten te
fotograferen. Het opmerkelijke resultaat verwerkte zij tot de tentoonstelling ‘Knowledge
is a source of pleasure’. Kunath: ‘Wetenschappelijk onderzoek lijkt de dood voor elke vorm
van romantiek te betekenen. Ik probeer die
terug te halen door met andere ogen naar de
collecties te kijken.’
n tot en met 5 januari, hal van het Allard
Pierson Museum
Symposium on the History of Food
Het Amsterdam Symposium on the History
of Food wordt op 17 januari voor het eerst
georganiseerd, een jaarlijks symposium over
de geschiedenis van de voeding en de eet
cultuur met internationale sprekers.
n meer informatie: bijzonderecollecties.uva.nl

Op weg naar nieuwe huisvesting
Doorkijkje in het gestripte BG2, anno 2013
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Boek in beeld
De publicaties in deze rubriek
zijn de afgelopen periode
toegestuurd aan de redactie van
de Nieuwsbrief. Toegezonden
boeken worden bewaard tot
de eerstvolgende facultaire
Boekenborrel, waar de boeken
worden tentoongesteld.
Boekenborrels vinden tweemaal
per jaar plaats ter ere van de
auteurs. Na de Boekenborrel
worden de daar getoonde
publicaties geretourneerd aan
de eigenaars.
Recentelijk verschenen publicaties van de hand van wetenschappers van de faculteit
kunnen worden opgestuurd
t.a.v. de redactie van de
Nieuwsbrief,
Spuistraat 210 (kamer 0.06),
1012 VT Amsterdam.
Een beschrijving van een
ingezonden boek, waarin in
maximaal 100 woorden voor
niet-vakgenoten wordt aangegeven waar het boek over gaat,
en wat het belang of het bijzondere van het boek is, kan
worden gestuurd aan:
nieuws-fgw@uva.nl.
In aanmerking voor deze
rubriek komen boeken die via
een officieel erkende uitgeverij
zijn verschenen. Ook dissertaties van medewerkers van de
faculteit die langs officiële
kanalen in boekvorm zijn
verschenen, kunnen worden
ingezonden. Syllabi komen
niet in aanmerking.

Publishing Policies and Family Strategies
-	Arianne Baggerman
-	Leiden: Brill, 2013
-	ISBN 978 90 04 25794 8
This study analyses the development of the Dutch
publishers and booksellers firm Blussé in connection
with the history of the Blussé family between 1745 and
1830. The book offers new insight in the organisation
of the book trade, the theory and practice of copyright,
competition and cooperation among publishers, book
prices and print runs, including advertising and marke
ting. The history of the company is linked with that of
the family, using letters and other autobiographical
writings. This book is both a detailed book history and
a broadly based study of cultural change in the late
18th and early 19th centuries.
Arianne Baggerman is hoogleraar Geschiedenis van de
uitgeverij en boekhandel (bijzondere leerstoel vanwege
de Dr. P.A. Tielestichting).

Sardinia on Screen. The Cultural Construction of
the Sardinian Character in Italian cinema
-	Maria Bonaria Urban
-	Rodopi: Amsterdam-New York, 2013
-	ISBN 978 90 42 03750 2
This volume explores how Sardinians and Sardinia have
been portrayed in Italian cinema from the beginning of
the 20th century until now, starting from the examination
of Sardinian tropes in a wide range of texts. The purpose
is to shed light on the cultural construction of the
Sardinian character and to reveal the ideology that is
behind this process. Hence the volume challenges topics
such as the dynamics between verbal and visual imagery,
and the intertwining between discourse, images and
audience. Focusing on cultural images within film and
literature, this volume is of interest to those working in
imagology and cultural studies.
Maria Bonaria Urban is ud Italiaanse taal en cultuur.

Moderne Griekse vertellingen
-	Arthur Bot en Anna Dekker
-	Dordrecht: Uitgeverij Liverse, 2013
-	ISBN 978 90 76 98295 3
De opkomst van het moderne Griekse ver
haal is vooral verbonden met de ‘Generatie
van 1880’: een ware stroom aan minder of
meer realistische en dikwijls semi-autobio
grafische verhalen over het leven op het
Griekse platteland, met enkele groten die
dankzij hun (psychologische) diepgang de
louter beschrijvende ‘ethografie’ overstijgen.

UvA | Faculteit der Geesteswetenschappen

Leegloop van het platteland en eenzaamheid
en vervreemding van de moderne stadsmens,
zoektocht naar persoonlijke en Griekse
identiteit, rauw realisme en aangenaam
absurdistische onzin, fantastische elementen,
surrealisme en psychoanalyse, kleine poëti
sche miniatuurtjes en lange, gelaagde ver
tellingen: het is allemaal te vinden in deze
bundel moderne Griekse verhalen.
Arthur Bot is docent Griekse en Latijnse
talen en culturen.
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After the Break: Television Theory Today
-	Marijke de Valck en Jan Teurlings
-	Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013
-	ISBN 978 90 89 64522 7
Over de onzekere toestand waarin het medium televisie
zich bevindt zijn verschillende publicaties verschenen.
Slechts weinigen hebben zich de vraag gesteld wat
deze veranderingen betekenen voor de televisieweten
schap. De auteurs van After the Break gaan in op de
gevolgen voor dit vakgebied. Zit het medium echt in
een crisis, of is de huidige situatie helemaal niet zo
bijzonder als men naar de ontwikkeling kijkt die televisie
door de jaren heen heeft ondergaan? En moeten er
nieuwe theoretische kaders bedacht worden om het
huidige medium te beoordelen of zijn onze oude
kaders nog relevant?
Marijke de Valck en Jan Teurlings zijn respectievelijk
uhd en ud Mediastudies.

Transmedia: Verhalen Vertellen in het
Digitale Tijdperk
-	Dan Hassler Forest
-	Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2013
-	ISBN 978 90 89 64588 3
In het hedendaagse tijdperk van smart
phones, tablets en digitale distributie komen
media als film, televisie, literatuur en games
steeds dichter bij elkaar te staan. Traditionele
hiërarchieën tussen media verschuiven en
de meest populaire verhalen maken steeds
bewuster gebruik van transmedia-strategieën.
Transmedia-verhalen maken volop gebruik
van de vele verschillende mediakanalen,
die gezamenlijk gebruikt worden om een
coherente verhaalwereld op te bouwen en
steeds verder uit te diepen. Dit boek geeft
een kort historisch overzicht van de ontwik
keling van transmedia en biedt aan de
hand van herkenbare voorbeelden een
toegankelijke inleiding op het onderwerp.
Dan Hassler Forest is ud Engelse letterkunde.

Kolonel Ljapkin. Roman
-	M. Karagatsis en Hero Hokwerda
(vertaling en nawoord)
-	Groningen: Uitgeverij Ta Grammata,
2013
-	ISBN 978 90 81 93703 0
M. Karagatsis (Athene 1908-1960) was een
belangrijk Grieks romanschrijver van de
‘Generatie van ’30’. Na 1917 raakt graaf
David Borisitsj Ljapkin, kolonel van het
tsarenleger, in Griekenland verzeild, waar
hij een baantje vindt als ‘stalbaas’ van de
landbouwhogeschool bij Larissa. Zijn nieuwe
omgeving doet hem aan zijn landgoed in
Rusland denken; hij voelt zich er wonderwel
thuis en probeert het nieuwe heden naar
zijn hand te zetten. Maar gaandeweg begint
zijn oude verleden hem op allerlei manieren
parten te spelen; dit kan niet goed aflopen.
In het nawoord van de vertaler meer over
Karagatsis, zijn werk en deze roman.
Hero Hokwerda is ud Nieuwgriekse taal- en
letterkunde.

Defending Neutrality. The Netherlands
prepares for War, 1900-1925.
-	Wim Klinkert
-	Leiden: Uitgeverij Brill, 2013
-	ISBN 978 90 04 25250 9
This study focusses on the Dutch war prepa
rations before, during and directly after
World War I. It shows how the Netherlands
army reacted on the rapid innovations in
warfare, not only related to weaponry but
also to innovative scientific research and to
war industry. These fundamental changes
were difficult for a small power to imple
ment and raised a crucial question how to
keep armed neutrality credible, when mili
tary developments could not followed as
quickly as the surrounding major powers.
Wim Klinkert is hoogleraar Militaire
geschiedenis, in het bijzonder die van
Nederland (leerstoel in samenwerking met
de Faculteit Militaire Wetenschappen /
Nederlandse Defensie Academie)
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International Review of Turkish Studies
-	Laszlo Maracz
-	Utrecht: Institute for Turkish Studies, 2013
-	ISSN 2211 3967

The Universal Art of Samuel van
Hoogstraten (1627-1678). Painter, Writer
and Courtier
-	Thijs Weststeijn (ed.)
-	Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2013
-	ISBN 978 90 89 64523 4

Volume 2, issue 4 of The International Review of Turkish
Studies is dedicated to Hungarian-Turkish cultural rela
tions. László Marácz (European Studies) is guest-editor.
The Hungarians and different Turkic peoples have had
contacts throughout the ages. A selection of accessible
papers addresses topics that are however also relevant
for a broader academic audience, like the question
whether the Hungarian and Turkic languages belong to
the same language family; on the cultural heritage of
the Osmans in Hungary; and the question why Atatürk,
founder of the Turkish state, relied on Hungarian
engineers to build up the new Turkey.
Laszlo Maracz is ud Europese studies.

Samuel van Hoogstraten was more than
a successful pupil of Rembrandt and a
versatile painter. Through his experiments
with optical illusions he sought contact
with the science of his time. He also wrote
some of the first Dutch novels and plays. He
travelled to Rome, Vienna and London, and
introduced the European court culture in
the Netherlands. In this book several
specialists examine Van Hoogstraten’s
work, which demonstrates how in the
Dutch Golden Age painting, literature and
science were intertwined. By shedding a
light on unknown artworks and creating
new links between word and image, this
book provides an contribution to our
understanding of Van Hoogstraten’s
‘universal art’ in the context of early
modern cultural history.

New Approaches to Sidonius Apollinaris
-	Johannes A. van Waarden (red.)
-	Leuven: Peeters Publishers, 2013
-	ISBN 978 90 42 92928 9
Dit boek bevat opstellen over de vijfde-eeuwse politicus,
bisschop en dichter Sidonius Apollinaris, een gezichts
bepalende figuur in Gallië aan het einde van het
Romeinse rijk, tijdens de opkomst van de Germaanse
koninkrijken. De bundel is geredigeerd door Joop van
Waarden (gelieerd gastonderzoeker voor Latijn) en
Gavin Kelly (Universiteit van Edinburgh). De bundel bevat
onder andere bijdragen van Piet Gerbrandy, David Rijser
en Rodie Risselada. De verschijning is onderdeel van
een project dat de uitgave van een reeks commentaren
op Sidonius’ poëzie en correspondentie beoogt.
Johannes A. van Waarden is gastonderzoeker Griekse
en Latijnse talen en culturen.

Thijs Weststeijn uhd Mediastudies.

Verwondering over mijn gezang’: Jan
Alensoons muzikale ontmoetingen op
zijn reis naar Italië, 1723-1724
-	Helen Metzelaar
-	Amsterdam: Panchaud, 2013
-	ISBN 978 90 82 07791 9
Jan Alensoon reisde in 1723 naar Frankrijk
en Italië om kennis op te doen over de kunst
en cultuur, en vooral om veel muziek te
horen en te maken. Van deze ‘grand tour’
schreef de Leidse geleerde en amateur

UvA | Faculteit der Geesteswetenschappen

musicus een uitvoerig verslag, waaruit hier
de passages over zijn muzikale belevenissen
zijn opgenomen. In Italië gaat hij om met de
componist Marcello, luistert hij naar muziek
van Albinoni, Porpora en Giacomelli, hij is vol
lof over de zangeres Faustina Bordoni en hij
laat niet na zijn eigen zangtalent te etaleren.
Zijn muzikale reisverslag is een unieke bron
voor de West-Europese muziekgeschiedenis.
Helen Metzelaar is gastonderzoeker
Muziekwetenschap.
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In en uit dienst

OR Column

In dienst
Correctie Nieuwsbrief 163

November 2013

- dhr. drs. Jan-Willem van Leussen, promovendus ACLC, is per abuis uit dienst gemeld
per 01.10.2013

-	 mw. Marie Ricardo LLM, medewerker stu
dentenzaken Onderwijs en Communicatie,
in dienst 01.11.2012

Oktober 2013
(aanvulling eerdere Nieuwsbrief)

Uit dienst student-assistenten

- mw. dr. Paula Roncaglia - Denissen, postdoc
Muziekwetenschap
- mw. Josephine van den Bent MA, promovendus ICG
- dhr. Sjoerd ter Borg MA, tutoraatscoördinator Wijsbegeerte
- mw. Penn Ip MA, promovendus ASCA
- mw. Eva Sancho Rodriguez MA, medewerker Neerlandistiek
- dhr. Mark Schmalz MA, onderzoeker
Taalwetenschap
- dhr. dr. Laurens de Vos, universitair
docent Theaterwetenschap

November 2013

November 2013
- dhr. Jeroen Breteler MA, promovendus
ACLC
- mw. Stefania Bercu MA, embedded
researcher Onderzoek
- mw. Katerina Chládková MA, onderzoeker
Taalwetenschap
- mw. drs. Sara Crombach, onderwijs/
onderzoeksmedewerker Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
- mw. Geli Mademli MA, onderzoeksassistent
Mediastudies
- In dienst student-assistenten

Oktober 2013
(aanvulling eerdere Nieuwsbrief)
- dhr. Mirko Cvetkovic MA, student-assistent
Slavische talen en culturen
- mw. Annabelle de Gast BA, studentassistent Geschiedenis, archeologie en
regiostudies
- dhr. Wouter Post BA, student-assistent
Geschiedenis, archeologie en regiostudies

November 2013
- mw. Daphne Brandenburg BA, studentassistent Philosophy and Public Affairs
- mw. Ava Creemers BA, student-assistent
afdeling Onderzoek

-	 mw. Yvonne van Baal, student-assistent
Nederlandse letterkunde, in dienst 01.09.2013
-	 dhr. Sybren Spit, student-assistent Neder
landse taalkunde, in dienst 15.09.2013

25 Jaar dienstjubileum
Oktober 2013
-	 mw. drs. Encarni Sánchez Gala, docent
Romaanse talen en culturen, in dienst
01.10.1988

In de min
Wat te doen als je aan het eind van het jaar een negatief
saldo hebt op je overzicht onderwijsinzet? In de gordij
nen klimmen (a), je in je handen knijpen (b) of, (c), het
bericht ter kennisgeving aannemen?
Binnen enkele opleidingen circuleert zo’n overzicht
onderwijsinzet. Het soort informatie dat deze over
zichten biedt, nodig voor het management om ‘in
control’ te blijven, is demotiverend voor docenten. Een
positief saldo levert je niets op en een negatief saldo is
ontmoedigend. Voor je gevoel werk je over, en dan
vermeldt het overzicht dat je tekortschiet. Het gaat hier
niet om een conflict tussen kloktijd en tijdservaring, maar
om een discrepantie tussen kloktijd en papieren tijd.
Om die reden hebben we er als OR op aangedrongen
om in de werkgroep urennormering meer docenten te
laten meepraten.
Maar er is meer. Na een Amsterdamse Indian Summer
komen we nu in zwaar weer terecht. Geen kwestie
meer van hoe onze reserves weg te werken, voor ze
afgeroomd worden, maar een kwestie van meer doen
met minder middelen. We gaan terug in vierkante
meters, om daar per saldo meer voor te moeten betalen.
We krijgen meer studenten, voor hetzelfde geld, en
als we dezelfde facilitaire diensten willen behouden,
moeten we daar meer geld voor neerleggen. Wie weet
wat de oplossing is, maar misschien moeten we inder
daad gewoon minder vakken gaan aanbieden: het
‘Project reductie vakkenaanbod’, nieuw op onze agenda.
Ondertussen zitten we nog midden in het adviestraject
over de ‘Procedures opheffen/initiëren nieuwe program
ma’s’. Als OR hebben we daarbij vooral ook de vraag
gesteld hoe kwantitatieve criteria te wegen tegen
kwalitatieve. Vakken zijn nu rendabel bij een inschrij
ving van 15 studenten, oplopend tot 20 studenten in
de nabije toekomst. Dat impliceert dat bijna de helft
van ons huidige aanbod niet rendabel is.
Tijd is rekbaar, geld is geld, en het leveren van kwaliteit
kost tijd en geld, rust en gelegenheid. De rust die nodig
is voor het leveren van kwaliteit is niet te meten in
kloktijd, en al helemaal niet in papieren tijd. Creativiteit
en innovatie komen voort uit wat Joke Hermes, in Stop
de tijd, innerlijke tijd noemt. Veel docenten maken
overuren, ook docenten die op papier in de min staan.
Veel obp doet daar niet voor onder. Hoe heroveren we
onze eigen tijd? Hoe stoppen we tijdversnipperende
systemen van output- en urenadministraties?

Uit dienst
Oktober 2013
(aanvulling eerdere Nieuwsbrief)
- dhr. Sjoerd ter Borg MA, administratief
medewerker Kunst-, religie- en cultuur
wetenschappen, in dienst 05.04.2011
- mw. Penn Ip MA, onderwijs-/onderzoeks
medewerker afdeling Onderzoek, in dienst
01.11.2012
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Niet, valt te vrezen. Maar misschien kunnen we er wel
wat laconieker mee omgaan. Wat als een negatief saldo
op ons overzicht onderwijsinzet gepaard zou gaan met
een felicitatie. Gefeliciteerd met het laten vallen van
vakken waar even minder animo voor is. De opleiding
lijdt er niet onder. Wij vertrouwen erop dat de ver
kregen rust u de ruimte geeft om tot nieuwe inzichten
te komen. Minder vakken, minder onderwijsuren, meer
kwaliteit. Min maal min is plus. Maar dan wel met
baanzekerheid.
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Pechersky de Joodse held van Sobibor

Geef omroep
eenduidige
opdracht
Huub Wijfjes, bijzonder hoogleraar
Geschiedenis van de Nederlandse radio
en televisie, pleit op 17 oktober in het
Nederlands Dagblad voor een publieke
omroep die zich krachtig kan richten op
zijn onderscheidende hoofdfuncties. ‘Dat
betekent dat de publieke omroep in staat
moet blijven de marktleider te zijn in
omroepland, maar ook dat hij moet kunnen
werken zonder om de haverklap door een
wispelturige politiek te worden lastiggevallen met lukraak bezuinigingen of afgedwongen reorganisaties.’ Sinds de komst
van commerciële omroepen in 1989 is er
politieke druk geweest tot meer samenwerking tussen omroepen. Dezelfde
overheid die nu roept dat het best wat
uitgesprokener mag in omroepland,
dwingt via bezuinigingen omroepfusies
af. ‘Deze paradox teistert het debat over
publieke omroep al decennialang. Het
moet geprofileerder, maar ook efficiënter,
kleiner, goedkoper en ook nog concurrerend met de commercie.’[…] ‘Er zou een
bestel moeten zijn waarin de kernfuncties
(nieuws, informatie, debat, educatie,
kunst, cultuur, hoogwaardig en Nederlands drama, vooral ook voor jeugd) vanuit een permanente infrastructuur dagelijks worden geproduceerd. De daarop
voortbordurende geprofileerde inhoud
wordt dan verzorgd door productie
huizen, die hun geld moeten verdienen
door binding met een duidelijk omlijnd
publiek. Niemand zit te wachten op een
puur commerciële omroepmarkt waar
alleen in een achterafsteegje het cultuurlampje nog brandt. Dat is pas weggooien
van belastinggeld.’

UvA | Faculteit der Geesteswetenschappen

Op 21 oktober verscheen in NRC Handelsblad een ingekorte
versie van de herdenkingstoespraak over Sobibor van Selma
Leydesdorff, hoogleraar Oral history en cultuur. ‘De Joodse
Sovjetofficier Aleksander Pechersky was de onbetwiste leider
van de opstand van Sobibor op 14 oktober 1943. Desondanks weet eigenlijk niemand
veel over hem.’ Pechersky (geboren in 1909) was een gecultiveerd man die, nadat
de Duitsers in 1941 de Sovjet-Unie aanvielen, in dienst moest. Met een groep van
tachtig soldaten werd hij tewerkgesteld om een nieuw werkkamp te bouwen in
Sobibor. In die groep was Pechersky de leider. De opstand kwam voor de nazi’s
volkomen onverwachts. Het aantal overlevenden wordt geschat op vijftig.
‘Tot 1948 werd Pechersky erkend als de verteller van een verzetsverhaal, maar
nadien verhardde het al bestaand stalinistisch antisemitisme. Joodse verzetsorganisaties werden ontbonden en er werden valse aanklachten tegen Joden gefabriceerd.
Vanaf dat moment werd Pechersky als verrader beschouwd. Hij werd afgesneden
van communicatie met het Westen. Zijn isolement kon niet doorbroken worden
en ook zijn gezondheid was niet goed. Hij stierf in 1990.’

De Glinsterende Geest
Wetenschap wordt bedreven binnen de muren van de universiteit, de
vruchten van de wetenschap mogen gelukkig ook daarbuiten worden
geplukt. Wetenschappers, ook die van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zijn regelmatig in het nieuws. Omdat hun onderzoek
interessante en soms direct toepasbare resultaten heeft opgeleverd, of
om vanuit hun expertise actuele ontwikkelingen te becommentariëren.
Deze rubriek biedt een (onvolledig) overzicht van berichten in en
optredens voor de media. De redactie roept alle geesteswetenschappers
op zelf melding te maken van nieuwsberichten en mediaoptredens via
nieuws-fgw@uva.nl.

Halloween in
Ierland
Jacqueline Borsje, ud
Religiestudies, legt op
31 oktober bij Business
Nieuws Radio de mythen
rond Halloween in Ierland uit: ‘In Ierland is
1 november het begin van de winter. De nacht
die dit donkere seizoen inluidt staat bekend
om de griezeligheden die zich volgens de
verhalen deze nacht hebben afgespeeld.
Volgens deze verhalen kwamen de doden
deze nacht tot leven en offerden de Ieren hun
eerstgeboren kinderen.’ Onderzoek van Borsje
heeft uitgewezen dat dit verhaal niet op
waarheid berust. Er zijn nog talloze andere
verhalen onder de Ieren over de nacht van
Halloween.

Dreigend klimaat
in de kunsten
Op vrijdag 25 oktober
ging Maarten Doorman,
bijzonder hoogleraar
Journalistieke kritiek, in het programma van
Wim Brands op Radio 1 een uur lang in
gesprek met Xandra Schutte over het dreigende klimaat in de kunsten. Hij waarschuwde
voor obligaat cultuurpessimisme maar veroordeelde tegelijk het middelbaar onderwijs en
het politieke klimaat waarin men te pas en te
onpas met het woord ‘elitair’ schermt om
harteloze bezuinigingen door te voeren.
‘Er is na twee decennia postmodernisme een
diepgevoeld wantrouwen tegen kunst ontstaan’, zo betoogde hij, ‘waarvan we nu de
wrange vruchten plukken’.
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Het uiterlijk van
zwarte piet moet
veranderen
Roma worden weer zigeunerboeven
Huub van Baar, ud Europese studies, betoogt op 26 oktober
in Trouw dat de Roma de laatste minderheid in Europa
zijn die vaak ongestraft gediscrimineerd kan worden en
dat daarvan nu krachtig afstand moet worden gedaan om
grotere escalaties te voorkomen. Van Baar ziet in Europa een ‘fatsoenlijke’
afkeer van Roma sterk opkomen. ‘Openlijke gewelddadige zigeunerhaat komt
al geruime tijd voor: in Bulgarije, Hongarije, Italië, Slowakije en Tsjechië vallen
extremistische groepen Roma geregeld aan. In West-Europa zien politici, politie
en burgers Roma steeds vaker en vanzelfsprekender als veiligheidsprobleem
en verstoorders van de openbare orde, tegen wie onorthodoxe maatregelen
gepast zijn.’
Van Baar plaatst vraagtekens bij de scriptie van Annemiek Dul waarin zij
beweert dat het ‘de Romacultuur’ zelf is die excessen zoals mensenhandel in
de hand werkt en het onderzoek van Dina Siegel, hoogleraar Criminologie
(Universiteit Utrecht), die in haar onderzoek stelt dat Roma oververtegenwoordigd zijn in Oost-Europese criminele bendes die in Nederland actief
zijn. Van Baar verwijt Dul en Siegel op grond van een gering aantal case studies
en gebrekkige wetenschappelijke analyse uitspraken te doen over ‘dé Roma’,
‘dé Romacultuur’ en ‘Romafamilies’ - terwijl ze tegelijk in hun studies tegen
generalisering waarschuwen. Wetenschap, politie en media hebben de verantwoordelijkheid om fatsoenlijk antiziganisme te bestrijden, in plaats van te voeden.’

Help rebuilding
memories with
music
Prinsenvlag PVV
James Kennedy, hoogleraar Nederlandse
geschiedenis, uit zich
op 5 oktober in Trouw
kritisch over het dragen
van de prinsenvlag (zoals gedragen door
orangisten tijdens de Tachtigjarige Oorlog in
de strijd tegen Spanje) door Martin Bosma en
drie andere PVV-parlementariërs op Prinsjesdag. ‘Bosma stelde dat de vlag niets met de
NSB te maken heeft, terwijl de vlag vanaf
eind jaren dertig veelvuldig door deze partij
werd gebruikt.’ Kennedy stelt dat de PVV in
verhouding met vergelijkbare partijen in
andere landen (als Vlaams Belang in België
en Sverigedemokraterna in Zweden) minder
gericht is op geschiedenis en het behoud van
nationale tradities. ‘Hun gebrek aan verbinding met het verleden maakt hun verbinding
met de Prinsenvlag mogelijk; zij hoeven geen
verantwoording af te leggen over hoe de vlag
in het verleden gebruikt is. Deze omgang van
de PVV met de prinsenvlag is niet onschadelijk noch onschuldig. Zeker niet als je bedenkt
dat Bosma deze vlag heeft ingezet op nogal
onhistorische manier als vaandel om Nederland aan te duiden als een van de islam
‘bevrijd gebied’.’
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John Ashley
Burgoyne, postdoc
Muziekwetenschap, talks about his
research project ‘#Hooked’ on October
17 in Manchester Evening News. With
this project he is hoping to discover if
music can help to rebuild memory. Burgoyne will be using the internet to ask
people which song they find catchy and
why. ‘Everyone has an idea of what might
make music catchy but if you look at
scientific literature you realize we don’t
really know.’ Burgoyne hopes to discover
whether repetition is key to memory by
creating a music game. ‘We are going to
be measuring how long it takes you to
remember a song.’ You can nominate
your catchiest tune online at
manchestersciencefestival.com/
citizenscience/hooked/

Jan Peter Margry,
hoogleraar Europese
etnologie, werd ettelijke malen gevraagd om een bijdrage aan
het Zwarte Piet-debat (o.a. in Het Parool,
De Telegraaf, The New Yorker, voor de
Duitse radio en voor de tv zender Al
Jazeera). Hij verklaart op 24 oktober in
het Algemeen Dagblad, dat de emoties
over Zwarte Piet zo hoog oplopen door
een culturele clash tussen ‘de outsiders’ en
‘de insiders’. ‘Maar,’ vindt Magry, ‘het
uiterlijk van Zwarte Piet is onvoldoende
meeveranderd met de maatschappij. Piet
ziet er nog uit zoals een blanke zich een
neger voorstelde in 1858, het eerste jaar
dat Piet opdook bij de sint. Dat zal echt
moeten veranderen.’

‘Zwarte Piet
stamt af van
kindslaven’
Elmer Kolfin, ud
Kunstgeschiedenis,
stelt op 23 oktober in
de Volkskrant dat er geen twijfel mogelijk
is over de herkomst van het uiterlijk van
Zwarte Piet: Zwarte Piet is terug te voeren
op zwarte pages, kindslaven die in de
17e-eeuw werden gehouden door welgestelden. Kolfin wijst daarbij op de overeenkomsten op verschillende schilderijen
tussen het Pietenpak en de kleding van
Morenpages. Tegen deze achtergrond valt
volgens hem niet aan de conclusie te ontkomen dat Zwarte Piet een andere vorm
moet krijgen. ‘De Zwarte Piet in zijn
huidige vorm loopt op zijn einde.’

Traditie ten tijde
van globalisering
James Kennedy, hoogleraar Nederlandse
geschiedenis, is op
23 oktober te gast bij
Nieuwsuur om licht te werpen op het
Zwarte Pieten-debat: ‘Als Amerikaan
heeft mij het gebruik van zwart altijd wel
bevreemd. Ik denk niet dat Nederlanders
racistisch zijn, maar ik denk wel ze nationalistisch zijn. Misschien wordt de discussie nu extra fel gevoerd vanwege een
steeds sterkere globalisering. Daardoor
houden mensen zich extra vast aan de
gebruiken en gewoonten die hen tot
Nederlanders maakt.’
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Oude films
redden wordt
wetenschap
Hoofdconservator
Giovanna Fossati van
filmmuseum Eye is aangesteld als hoog
leraar Filmergoed en digitale cultuur
(leerstoel in samenwerking met Eye
Institute) en licht de nieuwe leerstoel op
28 oktober in Het Parool toe. ‘Filmerfgoed is een specialisme dat verder alleen
in New York, Los Angeles en Norwich
op universitair niveau wordt onderwezen.
De groeiende belangstelling voor het
conserveren van film is goed voor het
vak. De techniek van de digitalisering
heeft het vak drastisch veranderd. Voorheen gebeurde de restauratie van oude
films alleen door middel van een foto
chemische behandeling. Het kwam erop
neer dat we een kopie maakten van de
oorspronkelijke film, met een beperkte
mogelijkheid om beschadigingen weg te
werken. De digitale techniek stelt ons in
staat elk beeldje apart op te poetsen. We
werken nu aan de ontwikkeling van speciale software voor de restauratie van films.
Daarmee wordt een groot deel van het
werk overgenomen door de computer.’

Literatuur lezen
moet je leren
Op 25 oktober is er in
het Reformatorisch
Dagblad aandacht voor
De geschiedenis van de
moderne Nederlandse literatuur, de recente
publicatie van Thomas Vaessens, hoogleraar
Moderne Nederlandse letterkunde. In zijn
literatuurgeschiedenis spreekt Vaessens niet
van perioden, maar van ‘frames’. ‘Met een
periode’, zo stelt hij, ‘duiden we een stukje
geschiedenis aan, ten tijde waarvan een aantal
schrijvers leefde en schreef. Een periode is
een historisch begrip, maar literatuur laat
zich niet in zulke begrippen vangen. Hoewel
de historische periode romantiek allang is
afgelost door realisme, avant-garde, modernisme en postmodernisme, wordt het
romantische frame daarentegen nog volop
gebruikt, getuige bijvoorbeeld ons romantische
beeld van dichter en dichterschap.’ Met een
frame bedoelt Vaessens letterlijk een context
om de tekst te kunnen begrijpen. Van de vijf
frames die hij onderscheidt in de moderne
geschiedenis, schetst hij steeds de opkomst en
de kernideeën om dit vervolgens aan de hand
van geschikte voorbeelden uit te werken. Het
Reformatorisch Dagblad noemt De geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur
‘een uitstekend handboek voor het lezen van
Nederlandse literatuur uit de laatste 200 jaar’.

Samenwerkings geestesweten
schappers en informatici
‘Er vindt een digitale omwenteling plaats
waarbij alfa’s samen met informatici digitale
producten ontwikkelen’, stelt Rens Bod,
hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen,
op 16 november in NRC Handelsblad. ‘Hoewel de alfawetenschappen niet als economisch nuttig worden gezien, is de creatieve industrie, waarbinnen een groeiend aantal alfa’s werkzaam
is, de snelst groeiende tak van industrie. Mede dankzij geld van
Nederlandse universiteiten en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is een initiatief gestart waarbij traditionele geesteswetenschappers samenwerken met commerciële partijen op het terrein van taal, literatuur, muziek, film, kunst en
geschiedenis. Zo wordt er nu op basis van jarenlang kunsthistorisch onderzoek een app ontwikkeld waarmee we al wandelend
door de grachtengordel te weten komen welk schilderij waar hing
in de Amsterdamse Gouden Eeuw en wie waar woonde. Verder
wordt er dankzij een inspirerende samenwerking tussen musicologen en informatici voor het eerst een muzikale app gebouwd
waarin kennis van muziektheorie is verwerkt om een muziekstuk
te vinden dat lijkt op een ander muziekstuk. De nieuwe samenwerkingsverbanden bleken een gouden greep.’

UvA | Faculteit der Geesteswetenschappen

Collaborateurs
werden op
middeleeuwse
manier aangepakt
‘De afkeer van collaborateurs vlak na de bevrijding sloeg vrij
snel om in onverschilligheid’, zegt Helen
Grevers, op 23 oktober in het Nederlands
Dagblad. Grevers promoveerde op
3 oktober op haar onderzoek (NIOD)
naar de arrestatie en opsluiting van
200.000 echte en vermeende collaborateurs
in Nederland en België. ‘Collaborateurs
die zichtbaar waren geweest, door een
uniform van de SS of de NSB te dragen, of
door NSB-lectuur te verspreiden, werden
na de bevrijding gearresteerd. De publieke
aanhouding van collaborateurs was als
een ritueel. Arrestatie moest vooral duidelijk maken dat het gedrag van de arrestant tijdens de bezetting door zijn omgeving niet getolereerd werd. Na de oorlog
zaten de kampen overvol en probeerden
beide landen de collaborateurs al gauw
weer naar huis te krijgen.’ Het boek van
Helen Grevers verschijnt in oktober bij
Balans: Van landverraders tot goede
vaderlanders. De opsluiting van collaborateurs in Nederland en België, 1944-1950.
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Promoties
4 december 2013

18 december 2013

Promotie: dhr. G.S. (Götz) Dapp, Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen/ASCA
Intermediality and politics in theatre and
performance
Promotor: prof. dr. Kati Röttger;
co-promotor: prof. dr. Christopher Balme
Agnietenkapel, 16.00 uur

Promotie: dhr. P.T. (Paul) van Uum, Taal- en
letterkunde/ICG
Tragic Troy and Athens: heroic space in
Attic drama
Promotor: prof. dr. Irene de Jong
Agnietenkapel, 16.00 uur

6 december 2013
Promotie: mw. T.G. (Jitske) Jasperse, Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen/ICG
The many faces of Duchess Matilda:
matronage, motherhood and mediation
in the twelfth century
Promotor: prof. dr. Claudine ChavannesMazel; co-promotor: dr. Wendelien van
Welie-Vink
Aula, 11.00 uur

9 december 2013
Promotie: mw. A. (Aleksandra) Markovic,
Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen/
ASCA
Sounding stereotypes. Construction of place
and reproduction of metaphors in the
music of Goran Bregovic´
Promotor: prof. dr. Rokus de Groot;
co-promotor: dr. Wim van der Meer
Agnietenkapel, 14.00 uur

10 december 2013
Promotie: dhr. P.A. (Philipp) Schmerheim,
Wijsbegeerte/ASCA
Skepticism films. Knowing and doubting
the world in contemporary cinema
Promotor: prof. dr. Joseph Früchtl
Agnietenkapel, 12.00 uur

SPUI25
Broodje kennis met Maryn Wilkinson.
De make-over en het maakbare lichaam
in Amerikaanse jaren ‘80 tienerfilms
De populaire cultuur van Amerika in de
jaren ’80 was geobsedeerd van lichamelijke
transformatie. De make-over stond bijvoorbeeld steeds vaker centraal in de media. Maar
hoe is de verbeelding van de make-over in
deze tijd veranderd en welke ideeën over de
maakbaarheid van het lichaam (en met name
het vrouwelijke lichaam) werden hierbij
ingebracht?
n 3 december, 12.20-13.00 uur
De beste literaire seksscène van 2013
In samenwerking met Recensieweb en
Athenaeum Boekhandel
Wat is een goede literaire seksscène? Parallel
aan de jaarlijkse Britse Bad Sex Price, maar
positiever gestemd, reikt Recensieweb de
prijs voor de beste literaire seksscène van
2013 uit. Met de jury, Elsbeth Etty, Renée
van Marissing en Jeroen van Rooij, de offi
cieuze winnaar van vorig jaar, Bert Natter, en
een erotisch verhaal van Roos van Rijswijk.
n 9 december, 20.00-22.00 uur

Meelijden of meestrijden?
In samenwerking met de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging en de Kring
Religiestudies
In Syrië, een mozaïek van etnische en reli
gieuze stromingen, voltrekt zich een humanitaire ramp. Hoe vinden faith-based humanaire
organisaties zich een weg in dit land? Thea
Hilhorst en twee sprekers van faith-based
ontwikkelingsorganisaties zullen hun visie
geven op de vragen en dilemma’s die rond
dit thema spelen en hierover met elkaar en
de zaal in gesprek gaan.
n 11 december, 19.30-21.15 uur
Literatuurwetenschap in de digital
humanities. Bijzondere Lezing van prof.
dr. Karina van Dalen-Oskam
In samenwerking met de Illustere School
Karina van Dalen-Oskam is bijzonder hoogleraar Computationele literatuurwetenschap
aan de Universiteit van Amsterdam en zij
vertelt over haar onderzoek en de samen
werking met het Huygens ING.
n 12 december, 17.15-18.15 uur
Big Brother America
Nieuwsbericht Uitgelicht (NU!): Geestes
wetenschappers debatteren over actuele
onderwerpen.
In samenwerking met de Illustere School
Geïnspireerd door het recente NSA-schandaal, gaan geesteswetenschappers in debat
over de vraag: hebben de afluisterpraktijken
de trans-Atlantische relatie tussen de VS en
Europa in gevaar gebracht? Sprekers: dr.
George Blaustein, dr. Joyce Goggin, prof. dr.
Ruud Janssens en dr. Jaap Kooijman.
12 december, 20.00-21.30 uur

11 december 2013
Promotie: mw. H.M. (Hannah) Bosma,
Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen/
ASCA
The electronic cry. Voice and gender in
electroacoustic music
Promotores: prof. dr. Rokus de Groot en
prof. dr. ir. Remko Scha
Aula, 13.00 uur

12 december 2013
Promotie: dhr. M. (Mark) Schmalz, Taal- en
letterkunde/ACLC
Aspects of the grammar of Tundra Yukaghir
Promotor: prof. dr. Kees Hengeveld; co-pro
motor: dr. Cecilia Odé
Agnietenkapel, 10.00 uur

18 december 2013
Promotie: dhr. J.W.P. (Peter) Janzen,
Neerlandistiek/ICG
Willem Kloos, een biografie. De Amsterdamse
jaren van Willem Kloos. De jaren 1859-1888
Promotor: prof. dr. Marita MathijsenVerkooijen
Aula, 11.00 uur
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Broodje kennis met Mara Wesseling:
Analyse van bankgegevens. Een transAtlantische thriller
De recente onthullingen van Edward Snowden
over de spionage activiteiten van de NSA
hebben het Terrorist Finance Tracking
Program (TFTP, ook wel de ‘Swift affaire’)
weer naar de voorpagina’s van de krant
gebracht.
n 10 december, 12.20-13.00 uur
Digital Humanities: hype of revolutie?
In samenwerking met KNAW en NWO
Deel 1: De digitale kaart van landschap,
architectuur en verstedelijking. Met Piek
Vossen (VU), Marianne Linde (TNO) en
Maurice de Kleijn (VU). Moderator:
Sandra Rottenberg.
n 10 december, 20.00-22.00 uur

Vaccinatie: keuze of plicht?
In samenwerking met de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, UvA
In Nederland is 95% van de bevolking via
het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen
de twaalf meest voorkomende infectieziekten,
maar er is een groep van 250.000 bevindelijk
gereformeerden die zich principieel en categorisch verzet op basis van religieuze overwegingen tegen vaccinaties. Zou de vaccinatie
verplicht moeten worden? Een gesprek tussen
Roland Pierik en Gert-Jan Segers. Moderator:
Bald de Vries.
n 13 december, 17.00-18.30 uur
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Pioniers
Anne Helmond doet promotie-onderzoek naar de geschiedenis
van het web als platform door het te zien als een software
ecologie waarin verschillende connectiemechanismen het
uitwisselen van data en functionaliteit mogelijk maken. ‘Het
is een enorme uitdaging om aan een relatief nieuw vakgebied een bijdrage te leveren. Wij voelen ons vaak pioniers.’

‘Al vrij jong raakte ik geïnteresseerd in het
internet. Op mijn zestiende ging ik home
pages maken. Ik wilde iets studeren dat hiermee te maken had, maar toen ik van de middelbare school kwam, waren er nog maar
weinig studies op dat terrein. Aan de Hogeschool voor Kunsten Utrecht ben ik toen de
bachelor Interaction Design gaan doen, waar
het ontwerpen van interactieve producten
zoals websites centraal staat. Daarna volgde
ik daar de master Interactive Multimedia. Dit
waren praktische studies en ik miste een theo
retische achtergrond over nieuwe media.
Daarom ben ik daarna aan de UvA de bachelor
Media en cultuur en de master New Media
and Digital Culture gaan doen. Vooral mijn
masterjaar was heel inspirerend. Met een klein
groepje studenten hebben we toen een eigen
blog opgezet: mastersofmedia.hum.uva.nl.
Dat is inmiddels een grote blog binnen onze
opleiding geworden, waar masterstudenten
nog steeds regelmatig bloggen over nieuwe
mediafenomenen.
Voor mijn masterscriptie deed ik onderzoek
naar de relatie tussen blogsoftware en zoekmachines. In blogsoftware zitten mechanismen
die niet alleen connecties tussen blogs en
lezers mogelijk maken maar ook indexatie
door zoekmachines. Blogs worden vaak
beschouwd als een soort digitale dagboeken
of conversatieplatformen, maar in de software van blogs zitten zulke sterke relaties met
zoekmachines ingebouwd dat bloggers niet
alleen voor hun lezers schrijven maar eigenlijk ook voor zoekmachines aan het werk zijn.
Dat idee heb ik geplaatst binnen het vakgebied
van software studies dat de rol van software
in, onder andere, webpraktijken bestudeert.’
‘Mijn promotieonderzoek vloeide voort
uit mijn masterscriptie. Het onderzoek gaat
over de rol van software in het creëren van

connecties op het web. Connecties worden
niet alleen mogelijk gemaakt door webgebruikers - door van de ene blog naar de andere
blog te linken - maar ook door webactiviteiten
die mogelijk worden gemaakt door software
functionaliteit zoals like- en sharebuttons door een website te liken ontstaat namelijk
een link tussen die website en Facebook die
het uitwisselen van data mogelijk maakt. Ik

Nieuwe onder
zoeksmethoden
bedenken
onderzoek hoe veranderingen in het web
begrepen kunnen worden aan de hand van
nieuwe connectiemechanismen die het uitwisselen van data en functionaliteit mogelijk
maken. Mijn eerdere praktische opleidingen
helpen me om dit soort processen te begrijpen.’
Het promotieonderzoek van Helmond is
onderdeel van de onderzoeksgroep Digital
Methods Initiative. ‘Door bepaalde eigenschappen van het web kun je traditionele
onderzoeksmethoden niet zonder meer
gebruiken. Bovendien moet in het onder-

zoek recht gedaan worden aan de mediumspecifieke eigenschappen van het web. Om
webfenomenen te bestuderen zoals de ontwikkeling van verschillende connectiemechanismen, moeten daarom nieuwe methoden
ontwikkeld worden.
Het bedenken van nieuwe onderzoeks
methoden die andere onderzoekers later ook
kunnen hanteren, vind ik een van de leukste
dingen om te doen en het is de kern van de
onderzoeksgroep Digital Methods Initiative.
Binnen deze onderzoeksgroep wordt heel
hecht samengewerkt, ook als het gaat om de
ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden. We ontwikkelen eigenlijk meer dan er
plek voor is in onze proefschriften. Ik zou
nog veel interessante papers kunnen schrijven
over nieuwe methoden die we bedacht hebben,
maar voorlopig moet ik me wijden aan het
afmaken van mijn proefschrift.’
‘Komende zomer hoop ik mijn promotieonderzoek af te ronden. Daarna zou ik
onder andere graag de relatie tussen sociale
mediaplatformen en zoekmachines willen
onderzoeken, een relatie die tot nu toe nauwelijks onderzocht is. Het liefst zou ik dat
onderzoek doen op een postdoc-positie in
het buitenland, bijvoorbeeld bij een van de
goede instellingen in de VS.’
Nynke de Groot
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