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Jaaroverzicht 2011
Faculteit der Geesteswetenschappen

Beste collega’s,
“Times are changing …”
Een paar jaar geleden
was Nederland in een
economische crisis
beland en moest onze
faculteit vrij bruusk en
fors bezuinigen. Het
afgelopen jaar plukten we de vruchten van die
bezuinigingen, die ook de kans boden om in de
toekomst te investeren. Inmiddels is ons budget
door flink betere prestaties - in onder meer
behaalde studiepunten - zo sterk toegenomen,
dat we niet alleen kunnen oogsten met het
creëren van nieuwe formatie (o.m. een nieuw
cohort van NGO-ers en extra promotieplaatsen), maar ook opnieuw in onze toekomst
kunnen investeren. Bijvoorbeeld door profileringshoogleraren en postdocs voor de onderzoekszwaartepunten te werven en medewerkers
deels vrij te stellen van ander werk, zodat zij
onderzoekaanvragen kunnen voorbereiden.
Tegelijkertijd is het landschap van de
geesteswetenschappen landelijk sterk aan het
veranderen. Wij zijn in het krachtenveld de
grootste faculteit geworden, zo hebben we
bijvoorbeeld het grootste aantal researchmaster-

studenten. Misschien zijn we ook wel de beste
faculteit van Nederland, dat is althans te lezen
in de laatste versie van de Times Higher
Education ranking: de FGw staat daar op de
30e plaats, in deze ranking zelfs de beste
plaats van alle faculteiten in Nederland en het
Europese continent! Volgens andere rankings
behoren de Taalkunde en de Wijsbegeerte tot
de top van Nederland. Geesteswetenschappers
kunnen zulke rankings en andere zogenaamd
objectieve beoordelingen als de beste
deconstrueren, maar ze zijn wel een gegeven,
zeker in de wereld van de bestuurders. Daarom
mogen we er ook best trots op zijn.
Twee kanttekeningen bij de goede positie
van onze faculteit rond deze jaarwisseling.
Ten eerste: ik ben me er heel goed van bewust
dat we dit alleen hebben kunnen bereiken bij
de gratie van de geweldige betrokkenheid en
inzet van wp, obp-ers en studenten, ook in
bestuurlijke zin. Met name de invoering van
8-8-4, de studiesuccesmaatregelen, de brede
labels in de masters en de implementatie van
SIS hebben enorme krachtsinspanningen
gevraagd. Ten tweede: adel verplicht. We
moeten onze ambitie vasthouden en ons
samen blijvend inzetten voor de verhoging van
de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en

ook het zelfbewustzijn hebben dat we dat
kunnen. Dat is ook de beste insteek bij het
huidige overheidsbeleid, dat niet alleen gericht
is op ‘verdienbaarheid’ (een gruwel voor veel
geesteswetenschappers), maar ook op
profilering, toenemende excellentie en de
vorming van allianties tussen universiteiten.
In die context is het verstandig om pro-actief te
zijn, een serieuze rol te spelen in de landelijke
ontwikkelingen, en ons in te zetten voor
interuniversitaire samenwerking, bijvoorbeeld
op het gebied van de masterprogramma’s in
de schooltalen.
Vier maanden geleden namen we tijdens
de facultaire opening van het academisch jaar
afscheid van José van Dijck en per 1 januari
treedt Frank van Vree als nieuwe decaan aan.
Ik wens de gehele facultaire gemeenschap een
heel mooi en voorspoedig nieuw jaar toe en
spreek namens het faculteitsbestuur de hoop
uit dat 2012 een jaar wordt waarin we onder
de bezielende leiding van onze nieuwe decaan
een flink deel op streek komen met de
beoogde kwaliteitsslag.
Namens het faculteitsbestuur,
Jan Willem van Henten, waarnemend decaan
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Promoties
Amsterdam Center for Language and
Communication
n mw. C.G. van Beuningen (Catherine)/
Neerlandistiek
The effectiveness of comprehensive corrective
feedback in second language writing
Promotor: dhr. prof. dr. Folkert Kuiken
n dhr. M. Brunelli (Michele)/Taal- en
letterkunde
Antisymmetry and Sign Languages:
A comparison between NGT and LIS
Promotor: mw. prof. dr. Anne Baker

n mw. A. Dijkstra (Anne)/Neerlandistiek
J.H. Halbertsma als lexicograaf. Studies over
het Lexicon Frisicum (1872)
Promotor: dhr. prof. dr. Fons Moerdijk
n dhr. M.R. Giezen (Marcel)/Taal- en
letterkunde
Speech and sign perception in deaf children
with cochlear implants
Promotor: mw. prof. dr. Anne Baker
n mw. M.C. Michel (Marije)/Neerlandistiek
Cognitive and interactive aspects of task-based
performance in Dutch as a second language
Promotor: dhr. prof. dr. Folkert Kuiken

n dhr. J.J.J. Ureel (Jimmy)/Taal- en
letterkunde
Form-Focused instruction and the acquistition
of tense by dutch-speaking learners of English.
Experimental studies into the effects of input
practice and output practice
Promotor: dhr. prof. dr. Jan Hulstijn
n dhr. A.E. Wolvengray (Arok)/Taal- en
letterkunde
Semantic and Pragmatic Functions in Plains
Cree Syntax
Promotor: dhr. prof. dr. Kees Hengeveld
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Bestuurlijke dossiers en facultaire projecten
Na vaststelling van het universitair instellingsplan ‘Oog voor Talent’ is
in overleg een nieuw bestuursconvenant opgesteld, bestaande uit
Kernafspraken tussen CvB en FGw en een facultair strategisch plan.
De kernafspraken zijn gericht op onderzoeksturing, onderwijsresultaat,
beheersing en satisfactie, en de resultaten van de inspanningen worden
gemeten middels kritische prestatieindicatoren (kpi’s).
Financieel gezien was 2011 een goed jaar. Door lagere personele lasten
en meer inkomsten (promoties, Duurzame Geesteswetenschappen,
Studiesucces) is over 2010 een positief resultaat geboekt van 3,9 miljoen,
zodat de reserves van de faculteit nu aanmerkelijk ruimer zijn dan de
universitaire norm. De FGw kon hierdoor extra investeren in onderzoek
(o.a. met postdocs en promovendi voor de onderzoekszwaartepunten),
in een tweede ronde NGO2 met negen plaatsen, in verruiming van de
formatie-kaderstelling van de departementen, en in projecten zoals SIS.
In aansluiting op landelijk beleid heeft de rector in 2011 in overleg met
decanen een universitaire onderzoeksprofilering uitgewerkt, die bestaat
uit zeven thema’s. Het geesteswetenschappelijk onderzoek is met name
zichtbaar in het thema ‘Globalisation, Identity, Inequality and the
Urban environment’, en in het thema ‘Communication, Language and
Information’.
Op onderwijsgebied heeft het afgelopen jaar in het teken gestaan van
uitwerking van het beleidskader studiesucces.
Vanwege de aanhoudend geringe instroom heeft het bestuur zich
voorgenomen de bacheloropleiding Roemeens en de masteropleidingen
Roemeens en Nieuwgrieks af te bouwen, en de bacheloropleiding
Nieuwgrieks inhoudelijk te wijzigen.

Nieuw aangetreden
hoogleraren in 2011

Op verzoek van het College van Bestuur heeft een werkgroep ‘Meerwaarde Alfa’ - bestaande uit bestuurders van FGw, VU Letteren en VU
Wijsbegeerte - een visie ontwikkeld op mogelijkheden voor samenwerking.
Uitwerking zal in het voorjaar van 2012 ter hand genomen worden.
Begonnen zal worden met samenwerking op het terrein van de oudheid
en archeologie.
Landelijk werden er verschillende afspraken met zusterfaculteiten
gemaakt: over onderzoekscholen, over promovendionderwijs, over het
masteraanbod in herkenbare (zogeheten brede) labels en in samenwerking
met het Regieorgaan Geesteswetenschappen ook over versterking van
het onderwijs in de schooltalen (Masterlanguage).
Voor nieuwe medewerkers - wp en obp - is een facultair introductie
programma ontwikkeld, naast het universitaire introductieprogramma
en de programma’s binnen departementen. Daarnaast is het beleidskader
voor de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel aangescherpt.
In het verlengde van het Huisvestingsplan UvA zal de huisvesting van
de FGw de komende jaren sterk veranderen. De voorbereiding van het
eerste project is gestart: de verbouwing van het pand waar CREA tot
januari 2012 is gehuisvest, ten behoeve van KRC. Het Programma van
Eisen is in samenwerking met de toekomstige bewoners opgesteld,
waarna een definitief ontwerp is vastgesteld. De buitenkant van het pand
zal hersteld worden naar de staat van 1870 en de binnenkant zal gereed
gemaakt worden voor onderwijs en onderzoek. Naar verwachting kan
voorjaar 2012 gestart worden met funderingsherstel, met het bijbehorende
archeologisch onderzoek.

Rens Bod, sinds
1 augustus hoogleraar
Computationele en
Digitale Geesteswetenschappen

Michiel van den Brekel
sinds 1 december
hoogleraar Oncologie
gerelateerde stem- en
spraakstoornissen
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Amsterdam School for Cultural
Analyses
n mw. H.E. Almas (Esra)/Taal- en
letterkunde
Capitalizing Istanbul: Reading Orhan
Pamuk’s Literary Cityscape
Promotor: mw. prof. dr. Mireille Rosello
n dhr. H.J.M. van Baar (Huub)/Taal- en
letterkunde
The European Roma. Minority, Memory, and
the limits of Transnational Governmentality
Promotor: mw. prof. dr. Ginette Verstraete

n mw. L.A. Cotter (Lucy)/Taal- en
letterkunde
Curating, Cultural Capital and Symbolic
Power: Representations of Irish Art in
London, 1950-2010
Promotor: mw. prof. dr. Mieke Bal
n dhr. B.G. Jansen (Bas)/Mediastudies
Where credit is due: Cultural practices of
recorded Music
Promotores: mw. prof. dr. José van Dijck en
mw. prof. dr. Karin Bijsterveld
n dhr. I. Jonas (Ingo)/Kunst-, religie- en
cultuurwetenschappen

Theatrale Rezeptionsprozesse am Beispiel
Ifflandscher Stücke
Promotor: mw. prof. dr. Kati Röttger
n mw. A.S.. Muftugil (Seda)/Taal- en
letterkunde
Compulsory Religion Education and Religious
Minorities in Turkey
Promotor: dhr. prof. dr. Ruud Peters
n mw. A. Noël de Tilly (Ariane)/
Mediastudies
Scripting Artworks: Studying the Socialization
of Editioned Video and Film Installations
Promotor: prof. dr. José van Dijck
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Onderzoek
De financiële situatie van de FGw in 2011 gaf ruimte om te investeren in
de onderzoekszwaartepunten en speerpunten. Voor ‘Cultureel erfgoed
en identiteit’ werd Frans Blom aangesteld als trekker, voor ‘Culturele
transformaties en globalisering’ Jeroen de Kloet. De FGw-participatie in
het zwaartepunt ‘Brain and Cognition’ wordt al sinds enkele jaren
gecoördineerd door Kees Hengeveld, Henkjan Honing en Anne Baker.
De trekkers hebben tot taak om inhoudelijke cohesie en activiteiten te
bevorderen. Verder werden er middelen gereserveerd om voor elk van
de drie zwaartepunten drie postdocs aan te trekken, twee promovendi
en 1 uhd. Eerder was al besloten om voor elk zwaartepunt een
profileringshoogleraar aan te trekken.
De onderzoekszwaartepunten bundelen bestaand onderzoek en zijn een
universiteitsbreed initiatief. In 2011 zijn daarnaast bij de FGw drie
speerpunten gedefinieerd: Digital Humanities, Creative Industry en the
Language blueprint. De eerste twee zijn sterk op de buitenwereld
gericht (zichtbaar in de samenwerkingspartners), bewegen zich door de
zwaartepunten heen en bieden een nieuw perspectief op onderzoek. Het
laatste is een al enige tijd bestaand onderzoekprogramma.
Mede op basis van de zwaartepunten en de speerpunten speelt het
geesteswetenschappelijke onderzoek een zichtbare rol in de profilering van
de UvA, waarover in 2011 is gediscussieerd door het CvB en de decanen.
Per januari 2011 is de landelijke overeenkomst ingegaan over de
organisatie en financiering van de landelijke onderzoekscholen op het
gebied van de geesteswetenschappen. De FGw is penvoerder van vier
van de vijftien onderzoekscholen: het Huizinga Instituut (Michael
Wintle, directeur), Netherlands Institute for Cultural Analysis (NICA;

Roel van der Veen,
sinds 1 juni 2009
bijzonder hoogleraar
Geschiedenis en theorie
van de internationale
betrekkingen (vanwege
het Nederlands
Genootschap voor
Internationale Zaken
(NGIZ)). [aanvulling
op eerder jaaroverzicht]

Christoph Lindner, directeur), de Onderzoekschool Literatuurwetenschap (OSL; Thomas Vaessens, directeur) en the Research school for
Media Studies (RMeS; Frank van Vree, directeur). De onderzoekscholen
NICA en RMeS zijn nieuw en gingen per juni 2011 van start. De taak
van de onderzoekscholen is enerzijds het verzorgen van inhoudelijk
onderwijs aan promovendi en studenten van researchmasters en
anderzijds het bevorderen en ondersteunen van landelijke en internationale samenwerking tussen onderzoekers.
De ‘Regeling voorbereiding onderzoeksvragen’ is vastgesteld, die
gepromoveerde medewerkers 2 tot 4 maanden tijd biedt voor de
voorbereiding van een aanvraag (in de regel bij NWO of de ERC). De
regeling loopt van 1 oktober 2011 tot 1 september 2013. In de eerste
ronde zijn 28 aanvragen ingediend en 15 toegekend.
De externe zichtbaarheid van onderzoeksresultaten is vergroot door de
publicatielijsten op de persoonlijke pagina’s van medewerkers (Promas).
De lijsten worden automatisch getoond en worden door de onderzoekers
beheerd. In twee tranches konden docenten in 2011 promotietijd aanvragen, mede mogelijk gemaakt door Duurzame Geesteswetenschappen.
Van de 25 aanvragen zijn er 10 toegekend.
In 2011 zijn 26 eerstegeldstroom promotieplaatsen vervuld (de gebruikelijke 16 plus 10 ten laste van de extra bestedingsruimte in de eerste geldstroom). Verder zijn er 8 extra promotieplaatsen vrijgegeven, mogelijk
gemaakt door Duurzame Geesteswetenschappen, en zijn 2 promotieplaatsen bezet in het kader van het programma Promoties in de Geesteswetenschappen van NWO. Ten slotte is, zoals altijd, een aantal promovendi
gestart binnen grotere projecten en 1 gefinancierd door de landelijke
onderzoekschool voor Islam studies, NISIS. Daarmee zijn in 2011 ruim
40 reguliere promovendi bij de FGw met hun onderzoek begonnen.

jaaroverzicht

2011

n dhr. D.B. Nieborg (David)/Mediastudies
Triple-A. The Political Economy of the
Blockbuster Video Game
Promotor: mw. prof. dr. José van Dijck
n mw. M. Poulaki (Maria)/Mediastudies
Before or Beyond Narrative?
Promotor: dhr. prof. dr. Thomas Elsaesser
n mw. E.A. Steinbock (Eliza)/Mediastudies
Shimmering Images: Transgender Embodiment
and Cinematic Aesthetics
Promotor: mw. prof. dr. Maaike. Bleeker
n Y.M. Tonnard (Yvonne)/Neerlandistiek
Getting an issue on the table. A pragmadialectical study of presentational choices in

confrontational strategic maneuvering in Dutch
parliamentary debate
Promotores: dhr. prof. dr. Frans van Eemeren,
mw. prof. dr. Ginette Verstrate
n mw. A.L.B. van Weyenberg (Astrid)/
Taal- en letterkunde
The Politics of Adaptation. Contemporary
African Drama and Greek Tragedy
Promotor: mw. prof. dr. Mieke Bal
n dhr. E, Terlaak (Edi)/Wijsbegeerte
Branding and Liberal Autonomy
Promotor: dhr. prof. dr. Veit Bader

Instituut voor Cultuur en
Geschiedenis
n mw. J. Aono (Junko)/Kunst-, religie- en
cultuurwetenschappen
Imitation and Innovation: Dutch Genre
Painting 1680-1750 and its Reception of the
Golden Age
Promotor: dhr. prof. dr. Eric Jan Sluijter
n dhr. J.J. Bakker (Johannes)/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
Gemeentebestuur in oorlogstijd. De stedelijke
overheid van Breda onder Duitse bezetting.
Promotor: dhr. prof. dr. Peter Romijn
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Onderwijs
In 2011 is door betrokkenen bij het onderwijs veel tijd en inspanning
geïnvesteerd in SIS, de herprogrammering (8-8-4) en kwaliteitszorg.
De administratieve onderwijsprocessen van afzonderlijke opleidingen
werden door SIS meer geüniformeerd en afgestemd, wat deze processen
voor studenten inzichtelijker moet maken. De herinrichting van de
onderwijsprogramma’s en de inrichting van een kwaliteitzorgcyclus
vereiste voorbereidingen door de verantwoordelijken voor die
programma’s. In 2012 krijgen de twee laatste hun beslag.
Versterking van het tutoraat in de bachelorfase is een van de maatregelen
in het kader van Studiesucces. Het tutoraat beoogt problemen vroegtijdig
te signaleren en bovengemiddeld presterende studenten te attenderen op
extra mogelijkheden. Naast de studieadviseurs en docenttutoren zijn in
elk departement tutoraatscoördinatoren aangesteld, die een ondersteunende functie hebben en het tutoraat verder vorm geven in overleg met
het departement.
Het College of Humanities is verantwoordelijk voor het aanbod aan
minoren en keuzevakken en heeft daarover een notitie opgesteld. Het
College beoogt verdiepende, specialistische minoren aan te bieden, die
aansluiten bij het onderzoek. Ook voor keuzevakken gaat de voorkeur
uit naar verdiepende, interdisciplinare en/of Engeltalige vakken en naar
vakken die aansluiten bij hedendaagse maatschappelijke vraagstukken of
een duidelijke oriëntatie hebben op de arbeidsmarkt. Departementen
kunnen voorstellen voor minoren en keuzevakken indienen, die zullen
worden aangeboden vanaf september 2012.

Prijzen en
onderscheidingen
Medewerkers

Het College of Humanities heeft een blauwdruk ontwikkeld voor de
facultaire honoursprogramma’s in de bachelorfase, na evaluatie van de
bestaande programma’s. Het programma bestaat uit het gemeenschappelijke vak Digital Humanities, een research practicum en een verzwaring van de bachelorscriptie. De selectiecriteria, de facultaire selectiecommissie, het certificaat en de financiële inbedding zijn vastgesteld.
Voorjaar 2012 start de eerste lichting van dit nieuwe honoursprogramma.
In 2011 is het programma voor de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
herzien, dat alle nieuwe medewerkers met een onderwijstaak krijgen
aangeboden. Ook zijn voorbereidingen getroffen om zittende docenten
de BKO te laten behalen, conform de eis van het CvB.

Herprogrammering en studiesucces
Naast andere maatregelen, is herinrichting van de onderwijsprogramma’s
een belangrijke mogelijkheid om studiesucces van bachelors te
bevorderen, aldus een universitaire adviescommissie. Universiteitsbreed
is besloten om de semesters te herindelen in periodes van 8-8-4 weken.
Deze herindeling noodzaakt tot herziening van de programma’s.
De herprogrammering van de masters kent daarnaast nog een andere
achtergrond: er zijn landelijk afspraken gemaakt om de inzichtelijkheid
van het aanbod te vergroten. Dit streven leidde tot een landelijke
indeling van masters in zogeheten ‘brede labels’. Om de overgang te
vereenvoudigen starten de nieuwe programma’s voor bachelors en
masters op dezelfde datum, 1 september 2012.
In 2011 zijn de programmavoorstellen goedgekeurd, er zijn generieke
overgangsregelingen opgesteld en studieschema’s. De herprogrammering
eist inspanningen van veel partijen, ook in 2012.

ASCA Awards - De Amsterdam School for
Cultural Analysis kent jaarlijks prijzen toe
aan bijzondere publicaties. De Book Award
ging naar Jeroen de Kloet, voor China with a
Cut - Globalisation, Urban Youth and
Popular Music (Amsterdam University Press,
2010). De Dissertation Award was voor
History by Proxy: Imaging the Great Irish
Famine van Niamh Ann Kelly. De Article
Award ten slotte ging naar Bram van
Oostveldt voor ‘Ut Picture Hortus/Ut
Theatrum Hortus: Theatricality and French
Picturesque Garden Theory (1771-95)’,
(in Art History 33.2 (2010): 364-77)

Board IRSCL - Astrid Surmatz, universitair
docent Scandinavische letterkunde en
Zweeds, en tot eind 2012 visiting professor
aan de Linnaeus University in Växjö
(Zweden) is verkozen tot lid van de IRSCL
Board 2011-2013. IRSCL is de International
Research Society for Children´s Literature,
die beoogt het academische onderzoek naar
kinder- en jeugdliteratuur en verwante
gebieden te bevorderen.
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n mw. S.S. van Dam (Shanti)/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Clio’s hoop. De Frans-joodse geschiedschrijving
van Theodore Reinach (1860-1928)
Promotor: dhr. prof. dr. Wim den Boer
n mw. V.E.M. (Verena) Demoed/ Taal- en
letterkunde
‘Wie van gevaar houdt, moet dat met de dood
bekopen’. De opiniërende strategieën van de
toneelschrijver Gulielmus Gnapheus
(1493-1568)
Promotor: dhr. prof. dr. Jan Bloemendal

dhr. M.F.P. Dijkstra (Menno)/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
n

Rondom de mondingen van Rijn en Maas
Promotores: dhr. prof. dr. Reinder Reinders
en dhr. prof.dr. Anthonie Heidinga
n mw. A.V. Doornbos (Annemarie)/
Neerlandistiek
Maer Denckt Meer Dan Gij Leest, En Leest
Meer Dan Er Staet. Tegendraadse elementen
in het werk van Geertruida Toussaint
Promotor: mw. prof. dr. Marita Mathijsen
n dhr. P.G. Frehan (Padraic)/ Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
National Self Image: Celtic Mythology in
Primary Education in Ireland, 1924-2001
Promotor: dhr. prof. dr. Joep Leerssen

n mw. C.M. Groen (Karin)/ Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Paintings in the Laboratory: Scientific
examination for art history and conservation
Promotores: dhr. prof. dr. Norman Tennent
en dhr. prof. dr. Jan Piet Filedt Kok
n dhr. D.A. Hassler-Forrest (Dan)/Taal- en
letterkunde
Superheroes and the Bush Doctrine. Narrative
and Politics in Post-9/11 Discourse
Promotor: dhr. prof. dr. Christoph Lindner
n dhr. C.A.M. van der Heijden (Chris)/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
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De programmering is definitief afgerond als van vakken uit het programma
2011-2012 is vastgesteld hoe die zich verhouden tot vakken uit het
nieuwe programma, en de OER-en zijn goedgekeurd (inclusief de
overgangsregelingen). Naar verwachting worden de opleidingsspecifieke
OER-en goedgekeurd in maart 2012.

Driemaal Onderwijscafé
De Klankbordgroep Onderwijs FGw organiseert regelmatig een
bijeenkomst over onderwijs onder de titel Onderwijscafé. De bedoeling
is om elkaar in een informele sfeer te informeren en van gedachten te
wisselen over actuele kwesties in het onderwijs aan de FGw.
Op donderdag 3 maart was het thema Nieuwe studenten, nieuwe media,
nieuwe leerstijlen? Welke impact hebben het huidige mediatijdperk en
trends in het voortgezet onderwijs op de nieuwe generatie studenten?
Hoe kunnen docenten daarop het beste inspelen en hoe ver willen we
daarin eigenlijk gaan?
Op 12 mei was het thema De docent als Human Resource. De werkdruk
voor docenten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hoe kunnen
docenten het beste gefaciliteerd worden in hun professionalisering?
Op 22 november was er een Onderwijscafé over alumni. Waar komen
onze alumni terecht op de arbeidsmarkt, en wat vraagt die aan kennis en
vaardigheden van hen? Hoe ver willen, kunnen en moeten we gaan om
de inhoud van onze opleidingen meer op de arbeidsmarkt af te stemmen?

Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
- Hare Majesteit de Koningin heeft de
Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van
de Huisorde van Oranje uitgereikt aan prof.
Anne Grevenstein-Kruse, hoogleraar Praktijk
van conservering en restauratie. Van Grevenstein is onder meer verantwoordelijk voor de
reconstructie van de kleuren van de schilderingen van Pierre Cuypers in het Rijksmuseum.

SIS
In 2010 werd een deel van het universitaire, nieuwe studenteninformatiesysteem (SIS) in gebruik genomen: SIS Inschrijf. Daarmee zijn alle gegevens
rondom de inschrijving voor een studie van de student opgenomen.
In 2011 is SIS Volg 1 gerealiseerd: reguliere studenten en medewerkers
van de onderwijsadministraties maken nu actief gebruik van SIS. In juni
meldden studenten zich via dit nieuwe systeem aan voor vakken van het
eerste semester. De FGw beet de spits af en sommige populaire vakken
waren al na tien minuten volgestroomd.
Een volgende mijlpaal was de conversie uit ISIS van studieresultaten.
Medewerkers van onderwijsadministraties hebben grote inspanningen
geleverd om het nieuwe systeem in te richten en ervoor te zorgen dat de
cijfers goed in SIS kwamen. In het laatste weekend van november zijn
bijna vier miljoen cijfers van ISIS naar SIS overgezet; cijfers behaald
door studenten die actief waren in 2001-2002 of later. Studenten kunnen
vanaf dat moment hun studieresultaten inzien, een diploma aanvragen,
een studieadvies inzien en hun studievoortgangsrapport raadplegen.
Inzicht in de eigen studievoortgang is met de invoering van SIS Volg 1
transparant geworden.
De nieuwe semesterindeling (8-8-4) en de nieuwe programma’s moeten
in 2012 in SIS worden verwerkt. Volgens jaar zal tevens SIS worden
ingevoerd voor de niet-reguliere studenten (zoals contractstudenten)
onder de projectnaam SIS Volg 2.

Dr. Henriette Boas Prijs 2011 - Prof. dr.
Evelien Gans, onderzoeker bij het NIOD en
bijzonder hoogleraar Hedendaags jodendom,
kreeg op 11 oktober 2011 de Dr. Henriette
Boas Prijs 2011 uitgereikt. Gans kreeg de prijs
voor het eerste deel van een dubbelbiografie:
Vader en zoon, Jaap en Ischa Meijer, Een
joodse geschiedenis - 1912-1956 (2007).

ICH-prijzen - Het ICH reikt jaarlijks prijzen
uit voor de beste jonge doctor en de beste
supervisor uit zijn gelederen. Edwin Praat
won de prijs voor de beste jonge doctor voor
zijn proefschrift Verrek, het is geen Kunstenaar.
Gerard Reve en het Schrijverschap. De prijs
voor de beste supervisor ging naar prof. dr.
Marita Mathijssen, hoogleraar Moderne
Nederlandse letterkunde.

jaaroverzicht
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Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland
Promotor: dhr. prof. dr. Hans Blom
n dhr. E. van den Hemel (Ernst)/Taal- en
letterkunde
Tracing Circles: Litarary Dimensions in
John Calvin’s Institutes
Promotor: dhr. prof. dr. Burcht Pranger
n dhr. P. Huijnen (Pim)/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
De belofte van vitamines. Voedingsonderzoek
tussen universiteit, industrie en overheid
1918-1945
Promotor: dhr. prof. dr. Anne Kox

n mw. M. Kars (Mirjam)/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
A Cultural Perspective on Merovingian Burial
Chronology and the Grave Goods from the
Vrijthof and Pandhof Cemeteries in Maastricht
Promotor: dhr. prof. dr. Frans Theuws
n mw. T.M.C. van Kessel (Tamara)/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Cultural Promotion and Imperialism: The
Dante Alighieri Society and the British Council
contesting the Mediterranean in the 1930s
Promotores: dhr. prof. dr. Pim den Boer en
dhr. prof. dr. Rob van der Laarse

n mw. A.C. de Kruijf (Anique)/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Miraculeus bewaard. Middeleeuwse Utrechtse
relieken op reis: de schat van de oud-katholieke
Gerdtudiskathedraal.
Promotor: mw. prof. dr. Claudine
Chavannes-Mazel
n dhr. S.F. Kruizinga (Samuel)/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
Economische Politiek De Nederlandsche
Overzee Trustmaatschappij en de Eerste
Wereldoorlog
Promotor: dhr. prof. dr. Leo Noordegraaf
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Decaan FGw
José van Dijck heeft per 1 september afscheid
genomen als decaan. Na negen jaar bestuurlijke
inzet als afdelingsvoorzitter, vice-decaan en
decaan legt zij zich nu weer volledig toe op
onderwijs en onderzoek als hoogleraar
Comparatieve Mediastudies. Jan Willem van
Henten, hoogleraar Religiestudies en directeur
van de Graduate School for Humanities, is door
het CvB benoemd tot waarnemend decaan.

Bestuurlijke functies binnen FGw

Thomas Vaessens, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, is sinds
1 september voorzitter van het departement Neerlandistiek. Hij volgt
Fred Weerman op, hoogleraar Nederlandse taalkunde.
Anna Veltkamp, bachelorstudent Europese studies, is sinds september
student-lid van het FOWB. Zij volgt Micha van der Wal op, bachelorstudent Duits en masterstudent Literary Studies.
Yde Venema, hoogleraar Logica in het bijzonder de mathematische
logica en grondslagen van de informatica, is per september directeur
van het onderzoeksinstituut ILLC. In deze functie volgt hij dr. Leen
Torenvliet op.
Michael Wintle, hoogleraar Moderne Europese geschiedenis is sinds
1 september directeur van het Huizinga Instituut. Hij volgt Thomas
Vaessens op, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde.

Kees Hengeveld, hoogleraar Taalwetenschap, is sinds 1 september
waarnemend Director van de Graduate School for Humanities. Hij neemt
deze functie waar voor Jan Willem van Henten, hoogleraar Uitlegging
van het nieuwe testament, de vroeg-christelijke letterkunde en de
joods-hellenistische literatuur.
Jan Willem van Henten, is per 1 september waarnemend decaan. Hij volgt
José van Dijck op, hoogleraar comperatieve Mediastudies.
Jan Hein Hoogstad, ud Literatuurwetenschap, is sinds 1 september
Programmamanager HRM. Hij volgt Casper de Groot op, die de
pensioengerechtigde leeftijd bereikte.
Rolf Schudde is per 1 juni hoofd afdeling ICT en facultair informatiemanager. Hij volgt Dick van der Vaart op, die deze functie tijdelijk vervulde.

Keetje Hodshonprijs - Dr. Uğur Ümit Üngör
kreeg op 1 juli de Keetje Hodshonprijs 2011
- een penning en een geldbedrag - voor zijn
dissertatie Young Turk Social Engineering:
Mass Violence and the Nation State in Eastern
Turkey, 1913-1950.

Lifetime Award - Prof. dr. Mieke Bal,
akademiehoogleraar en hoogleraar Theoretische
literatuurwetenschap en vrouwenstudies,
heeft in februari van The College Art
Association de Distinguished Lifetime
Achievement Award for Writing on Art
toegekend gekregen. Deze internationale
onderscheiding is toegekend voor haar
oeuvre vanwege de bijzondere nationale
en internationale bijdrage in het veld.

NIAS fellowship - Door de KNAW is voor
het eerste semester 2012-2013 een NIAS
fellowship en een ‘theme group’ subsidie
toegekend aan Rob van der Laarse, uhd
Algemene cultuurwetenschappen/
hoogleraar VU.
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n mw. A.M.B. Meeuwenoord (Marieke)/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
Mensen, macht en mentaliteiten achter
prikkeldraad. Een historisch-sociologische studie
van concentratiekamp Vught (1943-1944)
Promotor: dhr. prof. dr. Johannes Houwink
ten Cate
n mw. F. Petiet (Francien)/Neerlandistiek
Een voldingend bewijs van ware vaderlands
liefde De creatie van literair erfgoed in
Nederland, 1797-1845
Promotor: mw. prof. dr. Marita Mathijsen

dhr. L.O. Petram (Lodewijk)/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
n

The world’s first stock exchange. How the
Amsterdam market for Dutch East India
Company shares became a modern securities
market, 1602-1700
Promotor: dhr. prof. dr. Leo Noordegraaf
n dhr. E. Praat (Edwin)/Neerlandistiek
Verrek, het is geen Kunstenaar. Gerard Reve
en het Schrijverschap
Promotor: dhr. prof. dr. Thomas Vaessens
n dhr. J.G. Velsink (Jan)/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
Minoïsche en Myceense stenen mallen voor
reliëfornamenten en cultusvoorwerpen
Promotor: dhr. prof. dr. Joost Crouwel

n mw. Y.D. Wiegerinck (Yolanthe)/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Alleenstaande moeders als kostwinner in de
jaren vijftig en de levensloop van hun dochters.
‘Je leven zelf vorm geven’
Promotor: mw. prof. dr. Selma Leydesdorff
n dhr. A.H.J. Wilschut (Arie)/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
Beelden van tijd. De rol van historisch
tijdsbewustzijn bij het leren van geschiedenis
Promotor: dhr. prof. dr. Piet de Rooij
n mw. A.M. de Zwart (Anneke)
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
Er op of Er onder. De strijd om het bodem
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Illustere School

Wetenschapsknooppunt Amsterdam

In 2011 heeft de Illustere School bijgedragen aan de Boekenweken.
De Kinderboekenweekbijeenkomst vond plaats in de Bijzondere
Collecties onder de titel Boeken zonder woorden. Saskia de Bodt en Jos
van Waterschoot ontvingen daar Thé Tjong-Khing en Harrie Geelen.
Voor de Boekenweek voor volwassenen coördineerde Marita Mathijsen
een middag in SPUI25 over biografieën. Wegens het succes zal in de
toekomst voor de Boekenweken jaarlijks samenwerking gezocht worden
met het CPNB.
Anne van Grevenstein verzorgde dit jaar met veel succes twee bijeenkomsten over restaureren. De deelnemers leerden over de ethiek ervan
en gingen aan de slag met het mengen van verf met verschillende
bindmiddelen.
Naast bovenstaande publieksbijeenkomsten organiseerde de IS dit jaar
ruim 40 bijeenkomsten. Verder werden er ongeveer 100 Open UvAColleges aangeboden. In de zomer van 2011 organiseerde de Bijzondere
Collecties voor de tweede keer een summerschool voor geïnteresseerden
en experts op het gebied van boekwetenschap, in samenwerking met de
Illustere School.
In totaal waren er bij de Illustere School 1700 inschrijvingen, deelnemers
aan de lezingen en debatten in SPUI25 niet meegerekend. De summerschool met BC telde 227 deelnemers.
www.hum.uva.nl/illustereschool

Dit jaar is het wetenschapsknooppunt Amsterdam geopend. Dit knooppunt is bedoeld om de banden tussen universiteit en basisonderwijs aan
te halen en is een samenwerkingsverband tussen de FGw, FNWI, de
Universitaire Pabo (UPvA) en Science Center NEMO. Een aantal
filosofen van de FGw verzorgde een workshop voor UPvA-studenten
om deze te leren hoe ze een filosofisch gesprek kunnen voeren met
kinderen. Daarnaast zijn UPvA-studenten inhoudelijk ondersteund bij
het maken van lessenseries voor hun stageklassen door wetenschappers
van Archeologie en Muziekwetenschap. De wetenschappers kwamen
ook in de klas om vragen van de schoolkinderen te beantwoorden.
www.wka.uva.nl

Onderwijsprijs FGw - Op 22 juni werd de
Onderwijsprijs FGw 2011 uitgereikt. De prijs
kende de jury aan twee vakken toe: aan het
bachelorvak ‘Logische Analyse’ van
Wijsbegeerte en het mastervak ‘Term Paper’
van General Linguistics.

Kwaliteitszorg
Bij de beoordeling van afzonderlijke opleidingen in het nieuwe
accreditatiestelsel zijn de aspecten ‘kwaliteit van toetsing’ en ‘kwaliteit
van de afgestudeerden’ belangrijk. Beide aspecten dienen voldoende te
zijn om een opleiding te accrediteren. Juni 2011 is de notitie ‘Kader
Kwaliteitszorg Onderwijs’ vastgesteld, waarin de cycli van kwaliteitszorg binnen de FGw zijn beschreven. Er zijn daarnaast aanvullende
stappen ingevoerd om de kwaliteitszorg te verbeteren, waarbij
opleidingscommissies en examencommissies een belangrijke rol spelen.

Praemium Erasmianum-studieprijs - Jaap
Evert Abrahamse heeft een van de vijf
studieprijzen van de Stichting Praemium
Erasmianum van 2011 gewonnen met zijn
proefschrift De grote uitleg van Amsterdam.
Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw,
waarop hij op 20 januari 2010 promoveerde.

Ray and Pat Browne Award - Dr. Esther
Peeren, ud Literatuurwetenschap, ontving op
22 april de ‘Ray and Pat Browne Award for
the Best Edited Collection in Popular and
American Culture 2010’ voor de publicatie
‘Popular Ghosts: The Haunted Spaces of
Everyday Culture’.
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archief in drie vinexlocaties. Over archeologische monumentenzorg, ruimtelijke ordening
en de kwaliteit van de leefomgeving.
Promotor: dhr. prof. dr. Tom Bloemers

Institute for Logic, Language and
Computation
dhr. G. Borensztajn (Gideon)/Wijsbegeerte
The neural basis of structure in language.
Bridging the gap between symbolic and
connectionist models of language processing
Promotor: dhr. prof. dr. Rens Bod, dhr. prof.
dr. Yde Venema
n

n mw. A.M. Kaptein (Rianne)/ Mediastudies
Effective Focuses Retrieval by Exploiting
Query Context and Document Structure
Promotor: dhr. prof. dr. John Mackenzie Owen
n dhr. M.H.A. Koolen (Marijn)/Mediastudies
The meaning of Structure. The value of link
evidence for information retrieval
Promotor: dhr. prof. dr. John Mackenzie Owen
n dhr. J. Zhang (Junte)/Mediastudies
System Evaluation of Archival Description
and Access
Promotor: dhr. prof. dr. Theo Thomassen

Onderzoek uit tweede
en derde geldstroom
Amsterdam Center for Language and
Communication
n Enoch Aboh, ud Taalkunde, ontving een
subsidie van € 25.000 voor een onderzoeksverblijf aan het NIAS.
n Anne Baker, Algemene taalwetenschap,
in het bijzonder de psycholinguïstiek en de
taalpathologie alsmede de Nederlandse
gebarentaal, kreeg van het CLARIN-NL
bureau een subsidie van € 10.302 voor het
project Integrating and publishing resources
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Graduate School for Humanities in 2011

Onderwijsprijs

Landelijk hebben zusterfaculteiten en onderzoekscholen een overeenkomst
gesloten voor afstemming en samenwerking van het onderwijs aan
promovendi en studenten van onderzoeksmasters. Lokale graduate
schools zijn eindverantwoordelijk voor het onderwijs voor beide
groepen. Landelijke onderzoekscholen zorgen voor interuniversitair,
vakinhoudelijk aanbod, en de graduate schools voor vaardigheden
onderwijs. Het aanbod van de GSH is in september 2011 van start gegaan
en omvat vakken als academisch Engels, presenteren, valorisatie, ‘how to
write a PhD’. Dit vaardighedenonderwijs ging september 2011 van start.
Vanaf 1 september 2012 biedt de FGw niet langer 49 maar 19 masters
aan (de zogeheten ‘brede labels’). Afgelopen jaar zijn alle masters
opnieuw geprogrammeerd in het kader van de 8-8-4 semesterindeling en
studiesucces. Alle programma’s van 60 EC bevatten een keuzeruimte
van minimaal 12 EC. Er is een start gemaakt met het inventariseren van
de vakken die studenten kunnen volgen in deze keuzeruimte. In 2011
zijn de eindtermen en doelstellingen van de onderzoeksmasters
aangescherpt, waardoor nu o.a. is vastgelegd dat elke student van zo’n
master ervaring opdoet met lopend onderzoek.
De besturen van de FGw en de zusterfaculteit van de VU achten een
intensievere samenwerking voor de masteropleidingen kansrijk voor de
Klassieke talen, Archeologie en Oude Geschiedenis. Een curriculumcommissie werkte de voorstellen uit tot een geïntegreerd masterprogramma
voor Oudheidstudies en Archeologie dat september 2012 van start gaat.
Kees Hengeveld neemt de functie van directeur van de Graduate School
for Humanities waar voor Jan Willem van Henten, die van 1 september
2011 tot 1 januari 2012 waarnemend decaan van de FGw is.

Senior Scholar Award 2011 - Frans H.
van Eemeren, hoogleraar Taalbeheersing,
argumentatie en retorica, heeft op 29 juli 2011
de Senior Scholar Award 2011 ontvangen van
de National Communication Society of the
United States (NCA) and the American
Forensic Association (AFA).

De Onderwijsprijs FGw 2011 is op 22 juni toegekend aan het bachelorvak Logische analyse van Katrin Schulz en het mastervak Term Paper
van Norval Smith. De prijsuitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door
de Klankbordgroep Onderwijs FGw. De prijs is bedoeld om goede
onderwijsvormen onder de aandacht te brengen en hiervoor waardering
uit te drukken. Om meer recht te kunnen doen aan het specifieke
karakter van het bachelor- en masteronderwijs werden dit jaar zowel een
bachelorvak als een mastervak bekroond.

Societas Linguistica Europeae - Olga
Fischer, hoogleraar Taalkunde van de
Germaanse talen, in het bijzonder de Engelse
Taalkunde, is benoemd tot ‘President’ van
de Societas Linguistica Europeae (SLE), de
Europese vereniging voor taalkundigen. Het
doel van de vereniging is de bevordering van
de wetenschappelijke studie van taal in al haar
aspecten.

UvA Docent van het jaar - Prof. dr. Marita
Mathijsen, hoogleraar Moderne Nederlandse
letterkunde, en dr. Rodie Risselada, Griekse
en Latijnse talen en culturen, werden verkozen
tot de eerste vijf docenten van de UvA.
Mathijsen kreeg de prijs voor ‘Originaliteit en
onorthodox onderwijs’; Risselada kreeg de prijs
voor ’Meeslependheid en vastberadenheid’.
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on sign language acquisition (IPROSLA).
Het project is een samenwerking tussen de
Radboud Universiteit, de UvA, de Hogeschool
Utrecht en het Max Planck Instituut.
n Anne Baker, Algemene taalwetenschap,
in het bijzonder de psycholinguïstiek en de
taalpathologie alsmede de Nederlandse
gebarentaal, kreeg als mede-aanvrager subsidie
van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen
voor het project ‘The States of the language
faculty: a lifespan perspective’. Hoofdaanvrager van het project is prof. dr. Frank
Wijnen (UU).

n Kees Hengeveld, hoogleraar Algemene
taalwetenschap, wordt promotor van Konrad
Rybka, die van het Gebiedsbestuur
Geesteswetenschappen van NWO een
subsidie van € 168.826 kreeg voor het
onderzoeksproject ‘When what and where
fall into place: the ontological status of place
in Lokono’ in het kader van Promoties in de
Geesteswetenschappen.
n Eva van Lier, postdoc Taalwetenschap
kreeg een veni-subsidie van € 239.000 van
NWO voor haar onderzoek ‘Nouns and
verbs, and what it means not to have them’.

n Liesbeth Zack, ud Arabische taal en
cultuur, kreeg een veni-subsidie van € 250.000
van NWO voor haar onderzoek ‘The making
of a capital dialect: Language change in
19th century Cairo’.

Amsterdam School for Cultural
Analyses
Almila Akdag Salah kreeg een veni-subsidie
van € 204.000 van NWO voor het onderzoeks
project ‘DeviantArt: Mapping the Alternative
Art World’.

n
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Vertrekkende hoogleraren
n	Mieke

Bal, hoogleraar Literatuurwetenschap, is sinds 1 april met
emeritaat. Als akademiehoogleraar blijft zij aan de faculteit verbonden.

n	Jeroen

Bons, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Rhetorica, is
per 1 september 2011 met emeritaat.
n	Frans van Eemeren, hoogleraar Taalbeheersing, argumentatietheorie
en retorica, is sinds 1 mei met emeritaat.
n	Eric Fischer, bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis, inclusief de
sociale aspecten, is sinds 15 januari 2011 met emeritaat.
n	Frans Hilgers, hoogleraar Oncologisch gerelateerde stem- en
spraakstoornissen in het bijzonder die bij gelaryngectomeerden, is
sinds 1 juni 2011 met emeritaat.
n	Kees Meerhoff, hoogleraar Franse letterkunde en cultuurkunde tot
de Romantiek, is sinds 1 april met emeritaat.
n	Leo Noordegraaf, hoogleraar Economische en sociale geschiedenis,
is sinds 1 april met emeritaat.
n	John MacKenzie Owen, hoogleraar Documentaire informatiewetenschap, is sinds 1 september met emeritaat.
n	Ruud Peters, hoogleraar Recht van de Islam en het Midden-Oosten,
is per september 2010 met emeritaat. [aanvulling op Jaaroverzicht 2010]
n	Gerard Rooijakkers, bijzonder hoogleraar Nederlandse etnologie,
heeft per 1 oktober 2010 zijn hoogleraarschap beëindigd. [idem]
n	Eric Jan Sluijter, hoogleraar Kunstgeschiedenis, is sinds 1 april met
emeritaat.
n	Hent de Vries, hoogleraar Systematische wijsbegeerte en wijsbegeerte van de godsdienst, heeft per 1 januari zijn hoogleraarschap aan
de UvA neergelegd.

Vier veni’s uit te voeren bij FGw
In 2011 hebben vier veni-laureaten besloten
hun onderzoek uit te voeren bij de FGw.
n	Michael Franke, postdoc Logic and
Language, kreeg een veni-subsidie van
NWO voor het project ‘Models of
Language Evolution and the Topology of
Semantic Space: The Case of Gradable
Adjectives’.
n	Eva

van Lier kreeg een veni-subsidie van
NWO voor haar onderzoek ‘Nouns and
verbs, and what it means not to have them’.

n	Almila

Academisch-cultureel centrum SPUI25 is een wervelend ‘levend magazine’,
waar in het hoogseizoen dagelijks activiteiten plaatsvinden, voornamelijk
op het gebied van geestes- en gedragswetenschappen.
Er vinden boekpresentaties plaats, discussies over actuele onderwerpen,
lezingen, presentaties van tijdschriften etc. De bijeenkomsten aan het
Spui (voor maximaal 80 personen) richten zich zowel op de academische
gemeenschap als op een breed geïnteresseerd literair-cultureel publiek en
zijn gratis toegankelijk.
In 2011 vonden er ruim 200 lezingen, debatten, presentaties en interviews
plaats. Een vijftigtal daarvan werden geïnitieerd door medewerkers van
de FGw en de Illustere School. De FGw is van meet af aan een van de
actiefste partners van SPUI25, lid van de redactieraad, lid van het
stichtingsbestuur en initiator van bijeenkomsten. Er waren activiteiten
in de vorm van symposia ‘Space in Literature’ en ‘De ironie voorbij?
De Europese roman van nu’ en activiteiten over specifieke auteurs (zoals
Henrik Ibsen en Karl Ove Knausgård). Andere bijeenkomsten gingen
over ontwikkelingen in de muziek, andere culturen, geschiedenis of
filosofie. Ook de Illustere School initieerde in 2011 verschillende reeksen,
waaronder Nieuwsbericht Uitgelicht (NU!), Bijzondere Lezingen,
Geesteswetenschappen presenteert en de serie Kijk op poëzie.
www.spui25.nl

Akdag Salah kreeg een veni-subsidie
van NWO voor het onderzoeksproject
‘DeviantArt: Mapping the Alternative Art
World’.
n	Liesbeth Zack, ud Arabische taal en
cultuur, kreeg een veni-subsidie van NWO
voor haar onderzoek ‘The making of a
capital dialect: Language change in 19th
century Cairo’.

jaaroverzicht

2011

Instituut voor Cultuur en
Geschiedenis

n Shlomo Berger, hoogleraar Jiddische
taal en cultuur, heeft van The Rothschild
Foundation Europe een subsidie grekregen
van 25.000 pond sterling voor het onderzoeks
project ‘The Jewish Mind: Jewish rituals and
cognitive science of religion’.
n Michiel Leezenberg, uhd Philosophical
Tradition in Context, ontving een subsidie
van € 25.000 voor een onderzoeksverblijf aan
het NIAS.

n Richard Rogers, hoogleraar Nieuwe
media en digitale cultuur, kreeg van NWO
subsidie van € 40.000 voor een ‘Open Access
Journal. Amplitude: Theory, Research and
Practice of Digital Studies’.
n Richard Rogers, hoogleraar Nieuwe
media en digitale cultuur, kreeg in het kader
van een FP7met internationale partners
€ 199.428 subsidie in het kader van ‘Electronic
Maps to Assist Public Science (EMAPS)’.

n Shlomo Berger, hoogleraar Jiddische taal
en cultuur, heeft van The Rothschild
Foundation Europe een subsidie grekregen
van 33.000 pond sterling voor het onderzoeks
project ‘An Analyitcal Inventory of Yiddish
Sources of the Amsterdam Ashkenazi Jewish
Community’.

Patricia Pisters, hoogleraar Filmwetenschap,
heeft een subsidie van € 36.355 ontvangen
voor ‘Open Access e-journal. European
Journal for Media Studies’ van NWO.

n Thomas Vaessens, hoogleraar Moderne
Nederlandse letterkunde, ontving een
subsidie van € 21.541 voor ‘Open Access
e-Journal of Dutch Literature’ van NWO.

n Mario Damen, docent Geschiedenis,
kreeg een subsidie van € 35.250 toegekend
voor het internationaliseringsproject ‘Political
representation: communities, ideas and

n
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In Memoriam

Dag van de Geesteswetenschappen

Op 1 februari overleed Arjan Collignon, student Media en cultuur.
Op 20 april overleed op 54-jarige leeftijd Noor Kegel, stafmedewerker
onderwijsorganisatie bij de afdeling Onderwijs en communicatie.
Op 2 mei 65-jarige leeftijd Ruud Stam, die werkzaam was bij Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen tot hij in januari met pensioen ging.
Op 27 september overleed op 56-jarige leeftijd Michiel Bootsman, fotograaf bij het Kunsthistorisch Instituut en bij het Allard Pierson Museum.

Op 6 april 2011 vond de jaarlijkse Dag van de Geesteswetenschappen
plaats, die wordt georganiseerd door ALPHA, de overkoepelende
studievereniging van de FGw. Dit jaar werden de grenzen van het
geesteswetenschappelijk onderzoek opgezocht.
Het programma bood verschillende perspectieven op dit thema:

Lafont bekleedt Spinoza Leerstoel
De Spinoza Leerstoel is in 1995 ingesteld door de toenmalige Faculteit
der Wijsbegeerte. De Spinoza Lezingen worden gegeven door spraakmakende denkers van deze tijd. Dit jaar wordt de Spinoza Leerstoel
bekleed door prof. Cristina Lafont, gespecialiseerd in Duitse filosofie,
in het bijzonder de hermeneutiek en kritische theorie. Lafont hield een
Engelstalige publieke lezing in de Aula op 31 maart over de hedendaagse
praktijk van mensenrechten en op 12 mei over het staatscentrisch
machtsconcept.

Prijzen
Studenten

n	Digitale

grenzen (Veranderen moderne media onze wereld?);
grenzen (De invloed van geografische grenzen op de
beeldvorming);
n	Creatieve grenzen (Kan alles wat mag, mag alles wat kan? Op welke
manier proberen dichters de grenzen van de taal op te rekken en hoe
wordt taal ingezet om fatsoensgrenzen te verleggen?);
n	De muren van de ivoren toren: Afbreken of opbouwen? (Moeten
wetenschappers zich meer profileren als ‘grensfiguren’: personen die
de grenzen van de universiteit niet als obstakel zien, maar als uitdaging?)
n	Nationale

AUV-scriptieprijs Europese Studies - De
prijs voor de beste masterscriptie van Europese
studies voor 2010 is toegekend aan Eleni
Kanava voor haar scriptie Biometrics and the
Digital Borders of the EU. Where is Europe
Heading?

Jacob Geel scriptieprijs - De prijs voor
fantasie en onderzoek in de letterkunde van
2011 is aan twee studenten uitgereikt. Marijn
van Dijk kreeg een prijs voor haar Researchmasterscriptie Geluid in Vondels Scheppingstrilogie. Lisanne Snelders kreeg een prijs voor
haar bachelorscriptie Van Fenomeen tot
fascist. Over zelfrepresentatie, zelfperceptie en
beeldvorming in en rond de Ik Jan
Cremer-trilogie.
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institutions in Europe (c.1200-c.1650)’ door
het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen.
n Mieke Hissel, gastonderzoeker aan het
Amsterdams Archeologisch Centrum, ontving
van het programma Odyssee (NWO) een
subsidie van € 50.000 voor het project ‘De
Bosoverheide: het grootste prehistorische
grafveld van Nederland ontsloten’.
n Rob van der Laarse, uhd Algemene
cultuurwetenschappen/ hoogleraar VU,
heeft van NWO een subsidie van € 200.000
ontvangen voor het onderzoeksproject
‘Terrorscapes in Terrorscapes in Postwar
Europe. Transnational Memory of Totalitarian

Terror and Genocide’. Het betreft een
gezamenlijk aanvraag van meerdere universiteiten en het project is een samenwerking
met herinneringscentra en het NIOD.
Daarnaast kreeg hij een NIAS fellowship.
n Niek van Sas, hoogleraar Geschiedenis na
1750, wordt promotor van Jan Rotmans, die
voor het onderzoeksproject ‘The historical
Republic. Historical and political thought in the
late eighteenth-century Dutch Republic’ een
subsidie van € 164.826 ontving in het kader
van Promoties in de Geesteswetenschappen.
n Frans Theuws, hoogleraar Historische
archeologie van Europa benoorden de Alpen,

wordt promotor van Martine van Haperen,
die een subsidie van € 164.826 toegekend
kreeg voor het onderzoeksproject ‘In touch
with the dead. A study of early medieval
reopened graves’ in het kader van Promoties
in de Geesteswetenschappen. De promotie
wordt uitgevoerd in Leiden.
n Gerard Wiegers, hoogleraar Religiestudies,
wordt promotor van Mònica Colominas
Aparicio, die van het NISIS € 150.000 subsidie
kreeg voor het onderzoek ‘Mudejars and the
politics of identity: authority, loyalty and
religious polemics in late-medieval Iberia’.
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Presentaties publicaties
In 2011 verschijnen tal van publicaties van de hand van wetenschappers
van de FGw. Publicaties die zijn toegestuurd voor de Nieuwsbriefrubriek

‘Boek in beeld’ worden gepresenteerd tijdens boekenborrels. Tijdens de
boekenborrel lichten enkele auteurs hun publicaties mondeling toe.

Nufficprijs- De landelijke, jaarlijkse
Nufficprijs voor het beste stageverslag is
toegekend aan Fien Vermeulen, student Taal
en communicatie, die zomer 2011 stage liep
bij BCN Checkpoint in Barcelona.

UvAscriptieprijs - Uit 18 inzendingen heeft
een facultaire commissie twee scripties
namens de FGw geselecteerd voor de
UvAscriptieprijs 2011. Marijn van Dijk kreeg
een nominatie voor haar scriptie Geluid in
Vondels Scheppingstrilogie. Ammeke Kateman

TAR-scriptieprijs - Tessa van Velzen heeft de
TAR-scriptieprijs 2010 gewonnen met haar
bachelorscriptie Politici in de boksring. Een
pragma-dialectische analyse van de wijze
waarop Tom Janssen regels en voorwaarden
van een sportscenario gebruikt om negatieve
kenmerken van het handelen van politici in
een cartoon naar voren te brengen.

werd genomineerd vanwege haar scriptie
Theology of Unity. Muhammad ‘Abduh’s
(1849-1905) reformist Islam and his inter
pretation of ‘authenticity’, ‘civilisation’and
‘religion’.

Hartog Beem prijs 2011 - Tsila Rädecker
kreeg van de Commissie voor de geschiedenis
en cultuur van de joden in Nederland de
Hartog Beem prijs voor haar masterscriptie
En op dezelfde manier dat ze me zullen
vergeven hier voor de aardse rechtbank, zo
zullen ze me vergeven voor de hemelse
rechtbank.
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Institute for Logic, Language and
Computation
n Michael Franke, postdoc Logic and
Language, heeft van NWO een veni-subsidie
gekregen van € 245.000 voor het project
‘Models of Language Evolution and the
Topology of Semantic Space: The Case of
Gradable Adjectives’.
n Henkjan Honing, hoogleraar Muziek
cognitie, kreeg van NWO een subsidie van
€ 200.706 in het kader van het project
‘COgnition Guided Interoperability beTween
Collections of musical Heritage (COGITCH)’

De hoofdaanvrager is prof. dr. R.C. Veltkamp
(Universiteit Utrecht).
n Jaap Kamps, ud Mediastudies, kreeg voor
het onderzoeksproject ‘Web Archives Retrieval
Tools (WebART)’ een subsidie van € 640.853
van NWO.
n Michiel van Lambalgen, hoogleraar
Logica en cognitiewetenschap, heeft voor een
uitwisseling van een Indiase wetenschapper
in het kader van ‘Factors Indicating Variations
In Patters of Reasoning in Schooled and
Unschooled People: A Cross Cultural Study’
door NWO-WOTRO een ICSSR-NWO
beurs toegekend gekregen van € 7.750.

n Robert van Rooij, ud Wijsbegeerte, kreeg
een subsidie van € 212.206 toegekend voor het
project ‘Communication in Context: Shared
Understanding in a Complex World’
(CCCOM) in het kader van het Eurocores
programma Understanding and misunderstanding: Cognition, Communication and
Culture EuroUnderstanding.
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Kerngegevens Faculteit der Geesteswetenschappen
Medewerkers
Per 1-12-2011 zijn in totaal 1.581 medewerkers aan de faculteit verbonden: wetenschappelijk
personeel en ondersteunend en beheerspersoneel, medewerkers met een vaste aanstelling en
tijdelijke contractanten, inclusief gastonderzoekers en onbezoldigde medewerkers.
Per 1-12-2010 waren er in totaal 1.470 medewerkers aan de FGw verbonden.

Eindredactie

Het wetenschappelijk personeel in dienst - dat bestaat uit 519,6 fte (50,8% fte vrouw; in 2010
was dat 48,9%) - is als volgt verdeeld:
Man (fte)

vrouw (fte)

38,13
27,84
88,11
38,10
18,15
43,40
2
255,73

16,01
14,88
56,21
51,02
27,31
67,50
31
263,93

Hoogleraar
Universitair hoofddocent
Universitair docent
Docent
Onderzoeker
Promovendus
Ontwerper in opleiding
Totaal wp

totaal (fte) Totaal (fte 2010)
54,15
42,72
144,32
89,12
45,46
110,90
33
519,66

57,99
40,90
137,97
79,03
45,46
106,54
16
483,89

Aan de faculteit is 152,50 fte aan ondersteunend en beheerspersoneel verbonden (in 2010: 132,8 1 fte),
waarvan 70,4% vrouw (in 2010: 72,82%).1

Onderzoek
In 20112 zijn 253 promovendi aan de faculteit verbonden, waarvan 142 in dienst bij de faculteit.
Het aantal promovendi is ten opzichte van 2010 toegenomen met 13 (8,6 fte). Tussen 1-1-2011 en
31-12-2011 vonden 48 promoties plaats (2010: 46 promoties). Ten opzichte van 2010 is in 2011 het
aantal ontwerpers in opleiding toegenomen met 17 tot 33 (33 fte).
De onderzoekinzet in 2011 is 275,4 fte (2010: 260,1 fte), waarvan 81,1 fte vanuit de tweede
geldstroom gefinancierd (2010: 85,7 fte).3

Onderwijs
Op 1 oktober 2011 zijn 7.730 studenten ingeschreven bij de Faculteit der Geesteswetenschappen,
een afname van 90 studenten ten opzichte van 2010. Van deze studenten zijn 5.516 ingeschreven in
de bachelorfase en 2.214 in de masterfase.4
In 2011 is 322,1 fte³ ingezet op onderwijsactiviteiten (2010: 295,4 fte), voornamelijk eerste geldstroom.
1

Peildatum: 1 december 2011 (bron: SAP-HR)

2

Peildatum: 15 december 2011 (bron: UvAdata)

3

Peildatum: 15 december 2011 (bron: UvAdata; oktober)

4

Peildatum: 20 oktober 2011 (bron: ISIS, inschrijving oktober)

Het Jaaroverzicht 2011 is een uitgave van
het Dagelijks Bestuur van de Faculteit
der Geesteswetenschappen. Voor meer
informatie over genoemde onderwerpen,
zie Nieuwsbrief 135 t/m 144
(www.hum.uva.nl/nieuwsbrief).
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