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Corona doet dromen van een langzaam
leven met veel #cottagecore
ESTHER PEEREN IN TROUW OVER ONS TERUGGRIJPEN OP EEN IDEAALBEELD VAN
HET LANDELIJK BESTAAN
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Stad

Is het een wrede speling van het
lot dat uitgerekend het overzicht van het jaar 2020, het jaar
waarin de faculteit tien maanden door de pandemie in
diaspora verkeerde, de titel
‘Midden in de stad draagt’? Wie
dat ook maar even dacht weet
niet wat geesteswetenschappers
met woorden hebben.

in al die online-colleges en vergaderingen: waren we maar
weer dáár. Okay, het was zeker
een prestatie dat we in staat
waren gezamenlijk de zaak
draaiende te houden in totaal
nieuwe omstandigheden, en wat
waren de leercurves steil, maar
mag ik toch alsjeblieft weer
gewoon college geven?

Ja, het klopt dat de faculteit die
sinds haar bestaan in het midden van de stad is gelokaliseerd
haar medewerkers in 2020
vooral terugvond aan keukentafels, op zolders, in meer of
minder chique werk- en studeerkamers verspreid over Nederland
and beyond, waar zij naar hun
laptops riepen om elkaar in
online-verbindingen te treffen.
Allesbehalve midden in de stad
Amsterdam dus.

Je zou ook kunnen zeggen dat
de ervaringen in 2020 op nog
een andere manier betekenis
geven aan de facultaire slogan
‘Midden in de stad’. We waren
met ons werk midden in de stad
zonder midden in de stad te zijn.
Die ervaringen benadrukken dat
het niet gaat om die specifieke
geografische locatie (de coördinaten 52 graden, 22 minuten,
15 secondes noorderbreedte,
4 graden, 53 minuten, 54 secondes oosterlengte), dat het niet
gaat om een eenzijdig westers
perspectief, niet om wit of
woke, maar om wat onze positie
moet zijn: midden in de samenleving.

Aan de andere kant maakte
deze situatie meer dan ooit
duidelijk wat we hebben, of
eigenlijk in 2020: hadden.
‘Midden in de stad’ verwijst
dan ook naar de Sehnsucht die
gaandeweg onmiskenbaar was

Fred Weerman, decaan
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Op 7 juli wordt de facultaire onderwijsprijs toe-

Bij de masteropleidingen schrijven zich 15%

15% toe (1.205); het aantal studenten met een
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andere nationaliteit daalt daarentegen met 3%

2019. De Graduate School realiseert hiermee de

(628). De sterkst groeiende opleiding is Media

hoogste instroom in zijn bestaan. De instroom

en cultuur (van 332 naar 376), gevolgd door de

van Nederlandse studenten neemt toe met

bachelor Oudheidwetenschappen (van 10 naar

16% (van 673 naar 783), die van buitenlandse

34) die met ingang van 2020-2021 een Engelse

studenten met 12%. Veruit de sterkst groeiende

track aanbiedt.
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iedere student schreef een hoofdstuk over één

Voor de onderwijsprijs werden daarnaast de
volgende vakken genomineerd: Neurolinguistics
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Hoe genocide begint. Vervolging, massamoord,

1.500

genocide in vergelijkend perspectief - Johannes
Houwink ten Cate (BA); en Anthropology of
Islam, Gender and Law - Maaike Voorhoeve (MA).
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stijgen naar 173 (+ 45%). Ook de eenjarige masteropleidingen van Europese studies, Kunst- en
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cultuurwetenschappen, Letterkunde en

Mediastudies groeien ieder met meer dan
15 studenten.
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hadden in de zeventiende eeuw wel degelijk
opdrachtgevers en verzamelaars. In het boek
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de kunstmarkt als mannenwereld. Vrouwen
een rol van betekenis: als schilders, handelaren,
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denten zien dat het verschil tussen het schrijven
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‘Wat ik maak,
dat ben ik’
Het schrijf- en uitgeefproces van Harry Mulisch

Jaarbeeld Geesteswetenschappen 2020

Van 13 tot en met 22 maart vindt
voor de vijfde keer het Opera
Forward Festival (OFF) plaats.

7
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STUDENTEN
BIJ OPERA
FORWARD
FESTIVAL

Tijdens het jaarlijkse Opera

Twintig studenten van de master

Forward Festival participeren

Redacteur/editor presenteren tien
jaar na de dood van Harry Mulisch

een zestal masterstudenten van

een bundel waarin zij aan de hand

Theatre Studies en International

van archiefmateriaal uit zijn lite-

Dramaturgy in de OFF Talent

raire nalatenschap het schrijf- en

Opera's, studentenopera’s van
15 minuten.

uitgeefproces van elf van zijn
werken onderzoeken. ‘Wat ik maak, dat ben ik’ biedt lezers
een uniek kijkje in het schrijverschap van een van Nederlands

Met Opera Forward Festival slaat
De Nationale Opera bruggen

grootste naoorlogse auteurs.

tussen verschillende kunstvormen

Restaureren in woelig water

en tussen nieuw talent en gevestigde artiesten. OFF is hét festival
voor nieuwe opera maar voorna-

Stoomschip Rotterdam, voormalig cruiseschip van de

melijk ook de plek voor studenten

PETER JAN MARGRY IN NRC EN OP BNR NIEUWSRADIO

interieur uit de jaren vijftig is grotendeels bewaard gebleven

hebben.

en vormt een geheel met de vele kunstwerken die het schip
rijk is. Hoe blijven de stukken en schatten in goede staat?
Hoe zorg je ervoor dat kunst en interieur goed bewaard

Augmented Reality
Studenten en docenten van ACASA maken een video over het gebruik
van Augmented Reality in het onderwijs. In een virtueel leer-laboratorium
worden 3D-reconstructies van archeologische en (kunst)historische gebou-

blijven? Masterstudenten Conservering en restauratie vertellen in SPUI25 over hoe ze te werk zijn gegaan, over de

IN HET NIEUWS

Waar komt de traditie van
vuurwerk vandaan?

Holland-Amerika Lijn, is uniek in zijn soort. Het originele

die iets met muziek en/of opera

Wat tegenpolen Merkel en
Poetin voor elkaar kunnen
betekenen

kunstwerken zelf en over de geschiedenis van het schip.
Zij doen dit samen met deskundigen van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en de stichting Vrienden van stoomschip Rotterdam.

HANCO JÜRGENS OP NPO RADIO 1

wen en objecten gemaakt en geplaatst op hun historisch accurate locatie,
of bij elkaar in een museale setting.

Biografie van Amsterdam
Studenten van de master Publieksgeschiedenis maken in het
kader van het project Biografie van Amsterdam een serie
korte documentaires over Amsterdam-Noord, die ze in het
Amsterdam Museum presenteren. Met de Biografie van
Amsterdam bouwen studenten aan een zich voortdurend
uitbreidend portret van de stad en haar inwoners. In eerdere
edities kwamen onder andere toerisme, standbeelden en het
Amsterdam van de jaren vijftig aan bod.

IN HET NIEUWS

eerd en
van de
versiteit
de stuk. Door
en deze
facetten
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‘Wat ik maak,
dat ben ik’: een
bundel over
Harry Mulisch
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We hebben vannacht echt
op de rand van een oorlog
gestaan
PEYMAN JAFARI OVER DE SPANNINGEN TUSSEN VS EN IRAN
IN DIVERSE MEDIA: VRT, VOLKSKRANT, BUITENHOF, NPO
RADIO 1, EENVANDAAG, NU.NL

Still uit 'Verdeeld door het water'
over de watersnood in tuindorp
Oostzaan (1960).
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Ook dove mensen hebben
recht op informatie
MARIJKE SCHEFFENER IN NRC OVER DOOFHEID EN
VERPLICHTE MONDKAPJES

9

Docent van het jaar
Historicus Bart Wallet (afdeling Moderne vreemde talen en culturen)
is de facultaire winnaar van de UvA Docent van het Jaar-verkiezing.
Wallet valt in de prijzen vanwege zijn ‘uitmuntende kennis’ en
‘relativerende ironie’.

Universiteit van Amsterdam
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Onderwijs

Gematigdheid is lang niet
altijd een deugd
MATTHIJS LOK IN NRC OVER HET PLEIDOOI VOOR POLITIEKE
GEMATIGDHEID

Ways of Seeing
in Eye
Studenten van de master
Preservation and Presentation

Iedereens taal:
podcast over
laaggeletterdheid

of the Moving Image presenteren
in februari als onderdeel van
het Eye on Art Research Lab hun
programma ‘Ways of Seeing’.

Naar schatting 2,5 miljoen mensen
in Nederland zijn laaggeletterd.
effectief op hen over zonder te

200 jaar Multatuli:
hij is actueler dan ooit

vervallen in jip-en-janneketaal?

JAN ROCK IN DE VOLKSKRANT

FGW IN DE RANKINGS
1
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1
1
2
1
2
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66
30

2
2

delige podcast met als uitgangspunt dat taal van en voor iedereen
moet zijn.

Comenius Teaching Fellow-beurs
van € 50.000 voor de ontwikkeling
van een ‘Film Club’ voor bachelorstudenten Mediastudies. Met de
Film Club wil de afdeling de sociale
cohesie tussen studenten onderling
en tussen studenten en docenten
bevorderen.

DE BEELDTAAL VAN
WALVISVAARTGLAZEN
Aansluitend op haar onderzoeksmaster Geschiedenis doet
Romy Beck in september 2019 als Prof. J.C.M. Warnsinck
Fellow bij Het Scheepvaartmuseum een half jaar onderzoek

Leiden ranking
Universiteit van Amsterdam
Social Sciences & Humanities

samen met experts in een drie-

Mediastudies ontvangt een

55
26
1
28
20
41
35
52
51-100
51-100

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

informatie onderzochten het

Blandine Joret van de afdeling

QS World University rankings®
Universiteit van Amsterdam
Arts & Humanities
Communication & Media Studies
Library & Information Management
Linguistics
English Language & Literature
History
Modern Languages
Philosophy
Theology, Devinity & Religious Studies

Studenten Communicatie en

COMENIUS
TEACHING
FELLOW-BEURS
VOOR FILM
CLUB
IN HET NIEUWS
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Hoe breng je een boodschap

naar ‘walvisvaartglazen’, gegraveerde glazen of bokalen

82
6

2
1

waarmee welgestelden in de vroegmoderne tijd bijzondere
momenten herdachten. Tijdens de jaarlijkse Fellowshipmiddag presenteert zij haar bevindingen.

Herinnering in tijden
van Instagram
DAVID DUINDAM, NEDERLANDSEBOEKENGIDS, HOE
HERINNERING DIGITAAL WORDT GEHERDEFINIEERD
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Parlement
van de
Toekomst

Muziekwetenschap
voor musici
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijs-Onderzoek (NRO) heeft een Comenius Leadership
Fellow-beurs van € 500.000 toegekend aan een

Nederlands voor
internationale
studenten

consortium van onder andere Muziekweten-

In mei en juni werken studenten van de

schap van de UvA en het Conservatorium van

opleiding Europese studies onder leiding

Your Dutch) gelanceerd. MY Dutch is een cursus Nederlands,

Amsterdam om een nieuwe bacheloropleiding

van Guido Snel aan het manifest van het

ontwikkeld door het INTT, waarmee studenten een basis-

op te zetten voor studenten die zich als muziekwetenschapper en musicus willen ontwikkelen.

Studenten onderzoeken
historische figuren in
de publieke ruimte

Universiteit van Amsterdam
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Onderwijs

Wereldrecord vestigen met de
virtuele Ronaldo en Ziyech
ARGYRIOS EMMANOULOUDIS OVER DE EDIVISIE IN DE
TELEGRAAF

Op 29 oktober wordt de online cursus MY Dutch (Master

Parlement van de Toekomst om een geza-

kennis van het Nederlands wordt aangeboden rondom

menlijke toekomstvisie te formuleren. Hun

twintig thema’s als collegekaart, studiegids, openbaar

manifest presenteren zij aan vooraan-

vervoer, boekwinkels, docenten, maar ook cafés en studenten-

staande vertegenwoordigers van de Euro-

verenigingen.

pese Commissie en de Gemeente
Amsterdam.

buigen zich over historische figuren naar wie
in Amsterdam een straat, plein en brug is vernoemd of die een standbeeld hebben gekregen.
Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de
gemeente, naar aanleiding van een motie van

IN HET NIEUWS

Studenten van de master Publieksgeschiedenis

VOLLEDIG ONLINE

Voor Chinese Nederlanders
is de maat vol

Op maandag 16 maart ziet het leven er plotsklaps heel anders uit: we doen ons werk ineens
vanuit ons eigen huis. De komende maanden

REZA KARTOSEN-WONG IN MET HET OOG OP MORGEN OVER
DISCRIMINATIE CHINESE NEDERLANDERS ALS GEVOLG VAN
CORONAVIRUS

GroenLinks en BIJ1.

zal er veel gevraagd worden van iedereen in
de faculteit, maar met name van de docenten
die van de ene op de andere dag al het onderwijs, toetsing en begeleiding online moeten
verzorgen. Docenten werken hard om mogelijk
semester gewoon doorgaat en afgerond kan
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te maken dat het onderwijs van het tweede
worden. Ze staan voor een ongekende opgave
en slagen erin hun onderwijs onder lastige
Verborgen
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Mitchell
Esajas over
The Black
Archives

NATIONALE
DENKTANK

omstandigheden in snel tempo aan te passen,
in veel gevallen vanuit een thuissituatie waarin
werken niet gemakkelijk is. Het facultaire
ICTO-team ondersteunt en adviseert over verschillende mogelijkheden en tools voor online
onderwijs.
De hoop dat in het nieuwe studiejaar het

De uitdagingen in de Nederlandse
samenleving worden groter en

en
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ne
hö
Sc
Linde
terug in
haar weg ndustrie
ieki
de muz

complexer. Welke oplossingen
kunnen helpen om bijvoorbeeld de
zogeheten middengroep een beter
perspectief te bieden? Student

Manne

Geschiedenis Christien van der

pil
n aan de

erefl
n het fli
Ode aa

uiten

onderwijs weer (voor een deel) op locatie kan
plaatsvinden, vervliegt na de zomer al snel.
Dilemma’s in de strijd
om het coronavaccin
Universiteit van Amsterdam
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Harst denkt hierover mee bij StichNDT’20 wil met concrete oplossingen maatschappelijke impact reali-

Eric Ngalle Charles over
literatuur als tegengif

seren en gelooft dat jonge denkers
bij uitstek geschikt zijn om taaie
maatschappelijke vraagstukken
van concrete oplossingen te voor-

Elke dag Open huis

Voorlopig zal al het onderwijs online zijn.

De plaskrul: Amsterdamse
zege of seksistisch onding?

Babel
Ook in coronajaar 2020 verschijnt Babel, hét magazine van de Faculteit

Gijs Groenteman:
'Interviewen
is een puur
opportunistische
bezigheid. Je
bent een soort
bloedzuiger'

der Geesteswetenschappen, gemaakt door en voor studenten van onze
faculteit. Jaarlijks verschijnen tien edities. Dit jaar kan Babel vanwege de
sluiting van veel UvA-gebouwen slechts beperkt fysiek verspreid worden,
maar belangstellenden krijgen het nieuwste nummer per post thuis

zien, een ander geluid te laten

gestuurd en ook de website babelmagazine.nl wordt up-to-date

horen en praktische doorbraken

Nu de voorlichtingsactiviteiten op locatie niet door kunnen gaan, is het vanaf november elke

gehouden.

te versnellen. Het resultaat is een

dag Open huis op de UvA: online. De studiekiezerswebsite is in de zomer geheel vernieuwd

In de eerste helft van 2020 vormen Maryse Boonstra, Danielle Kliwon en

onafhankelijke en frisse blik,

om dit te realiseren. In het najaar houden alle opleidingen online Meet & Ask- en verdie-

Julianne van Pelt de hoofdredactie. Vanaf september nemen Lisa Kampen

gedegen analyses en innovatieve

pende proefstudeersessies. Ook zijn er verschillende UvA-brede themaweken, waaronder

ideeën.

De schatten van Amsterdam, Gender en Digital Future, met veel aandacht voor de
FGw-opleidingen. De diverse online voorlichtingsbijeenkomsten worden zeer goed bezocht.

Hoeveel kilometers kost het
om jezelf tegen te komen?
Universiteit van Amsterdam

Lieve toekomstige wetenschapper, vertel
ons wat er gebeurt met het klimaat

Faculteit der Geesteswetenschappen

Geen leenstelsel
maar studietaks
Universiteit van Amsterdam

Links sluit anderen uit van een strijd
die zij zelf niet weet te definiëren

Faculteit der Geesteswetenschappen

en Freek Haye het stokje over. Thema’s in deze jaargang van Babel zijn
onder meer: vrijheid, culturele diversiteit, de verkiezingen en de stand
van zaken binnen het hoger onderwijs.

hoogleraren
Hoogleraren

Jaarbeeld Geesteswetenschappen 2020
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De verkiezingen in Suriname
draaien om veel meer dan de
celstraf van ‘Bouta’

IN HET NIEUWS

ROSEMARIJN HOEFTE OP NU.NL EN RTL NIEUWS

Als het zorgsysteem niet verbetert,
zitten we bij de volgende pandemie in
hetzelfde schuitje
MANON PARRY IN TROUW

Antal van den Bosch benoemd
tot bijzonder hoogleraar Taal
en Kunstmatige Intelligentie

Millie Taylor benoemd tot
bijzonder hoogleraar Musical

LEERSTOEL VANWEGE DE KONINKLIJKE
NEDERLANDSE AKADEMIE VAN

JOOP VAN DEN ENDE-LEERSTOEL, IN

WETENSCHAPPEN

SAMENWERKING MET HET AMSTERDAMS
UNIVERSITEITSFONDS

Uğur Ümit Üngör bijzonder
hoogleraar Holocaust- en
genocidestudies
BIJZONDERE LEERSTOEL VANWEGE DE
KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE
VAN WETENSCHAPPEN

Als hoogleraar zal hij een centrale rol spelen
in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke discussie op dit terrein, in het bijzonder
binnen de internationale master Holocaust
and Genocide Studies aan de UvA.
Uğur Ümit Üngör is specialist op het gebied
van de studie van massaal geweld, burgeroorlogen en comparatieve genocidestudies,
inclusief de Holocaust. Hij promoveerde in
2009 cum laude aan de UvA op het proefschrift Young Turk Social Engineering: Mass
Violence and the Nation State in Eastern
Turkey, 1913-1950. Eerder was hij
verbonden aan onder meer de
University of Sheffield, het
Centre for War Studies van
University College Dublin
en de Universiteit Utrecht.
Üngör is senior onderzoeker
aan het NIOD Instituut voor
Oorlogs-, Holocaust-, en
Genocidestudies. Met zijn onderzoek oogst Üngör alom erkenning.
Zo ontving hij, naast een NWO Vidi (2014),
diverse beurzen, subsidies en prijzen.
In 2017 adviseerde Üngör de Tweede Kamer
over het gebruik van de term genocide.

Monique Roelofs
benoemd tot hoogleraar Filosofie van
kunst en cultuur
Monique Roelofs is gespecialiseerd in onderwijs en onderzoek op
het terrein van esthetiek, kunst en politiek,
kritische en politieke theorie, feministische
filosofie, critical race theory, dekoloniaal
denken en hedendaagse continentale
filosofie. De kern van haar onderzoek wordt
gevormd door de wisselwerking tussen
esthetiek en politiek, vooral in relatie tot
dimensies van gender, race, klasse en andere
elkaar kruisende aspecten. Zij besteedt
hierbij in het bijzonder aandacht aan de
complexiteiten van de esthetische ervaring
zoals die vorm krijgt in onze dagelijkse
ontmoetingen en wordt aangewakkerd
door mensen, dingen en plaatsen binnen
en buiten de wereld van de kunst.
Roelofs promoveerde aan de University
of Maryland op een proefschrift over de
esthetische ervaring. Sindsdien werkte ze
aan verschillende Amerikaanse universiteiten, waaronder Duquesne University en
Brown University. Sinds 2002 is Roelofs verbonden aan Hampshire College, waar ze
in 2016 benoemd werd tot hoogleraar
Filosofie. Daarnaast was ze van 2019 tot
2020 Karl Loewenstein Fellow en Visiting
Professor aan de afdeling Politicologie van
Amherst College (Massachusetts).

De benoeming van Millie Taylor per
1 november zal een grote impuls geven
aan het interdisciplinair onderzoek naar
de historische, hedendaagse en toekomstige
ontwikkeling van musicals. Taylor is de
eerste hoogleraar in Nederland op dit
specifieke terrein. Haar onderzoek gaat
vooral uit naar de wisselwerking tussen
muziek, geluid en toneel in het theater, met
bijzondere aandacht voor de dramaturgie
van muziektheater en de ontwikkeling
van nieuwe stukken. Ze is van plan om dit
onderzoek niet alleen binnen de academische
wereld maar ook in de kunst en cultuursector op de kaart te zetten: ‘Ik hoop dat
we op die manier als een katalysator nieuwe
schrijvers, onderzoekers en performers
– nu en in de toekomst – kunnen inspireren
de musical in Nederland verder te
ontwikkelen.’
Millie Taylor begon haar loopbaan als freelance musicalregisseur en toerde bijna twintig
jaar lang door Europa met
verschillende musicals, waaronder West Side Story, Rocky
Horror Show, Little Shop of
Horrors en Sweeney Todd.
Sinds 2009 is zij werkzaam aan
de University of Winchester, eerst
als docent en reader Podiumkunsten en
sinds 2012 als hoogleraar Musical Theatre.
Taylor was de eerste hoogleraar Musical
Theatre in het Verenigd Koninkrijk.

Thomas Poell hoogleraar
Data, Culture & Institutions
In zijn onderzoek richt Thomas Poell zich
op de maatschappelijke gevolgen van de
opkomst van digitale platformen als Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Airbnb
en Uber. Hij publiceerde veelvuldig over
sociale media en protest in Canada, Egypte,
Tunesië, India en China. De laatste jaren
doet hij onderzoek naar de ontwikkeling
van de platformsamenleving.
Binnen de nieuwe leerstoel richt Poell zich
op de digitalisering van culturele instituties.
Hij doet dit in het licht van de enorme toename van data, het groeiende belang van AI
en de opkomst van machtige platformbedrijven. Deze ontwikkelingen zijn van grote
invloed op de organisatie en maatschappelijke rol van musea, bibliotheken en archieven en hebben fundamentele gevolgen voor
de culturele industrieën, van televisie en
nieuws tot games en muziek.
Thomas Poell is sinds 2009 universitair
(hoofd)docent Mediastudies. Hij is co-directeur van de nieuwe UvA Research Priority
Area Global Digital Cultures en maakt deel
uit van het team Audiovisuele Data en
Mediastudies van de onderzoeksinfrastructuur CLARIAH (NWO). Poell verwierf diverse
onderzoeksubsidies, waaronder een NWO
Open Competitie beurs voor het project
The Platformization of the Global Sex
Industry (2020-2025).

Antal van den Bosch ontwikkelt in
zijn onderzoek machine learning en
taaltechnologie.
Als bijzonder hoogleraar gaat hij werken
aan twee tegengestelde lijnen van onderzoek: AI voor taal, over de vraag hoe AImethoden kunnen worden gebruikt om
taalvariatie te modelleren. Nadruk zal liggen
op syntactische variatie in het Nederlandse
taalgebied, op basis van dataverzamelingen
van het Meertens Instituut en op basis van
nieuw materiaal, zoals sociale media-data.
Taal voor AI richt zich op taalkundig slimme
AI. AI mist vaak de subtiliteit van taalvariatie: dialectsprekers worden niet herkend door de op standaardtaal getrainde
spraakherkenner; automatisch gegenereerde
vertalingen bevestigen de inherente bias in
de taaldata; emotionele ladingen en context
wordt gemist door de oppervlakkige methoden van natuurlijke taalverwerking van de
huidige generatie chatbots.
Antal van den Bosch combineert zijn leerstoel met zijn directeurschap van het Meertens
Instituut van de KNAW. Hij is gasthoogleraar
aan de Universiteit Antwerpen, lid van de
KNAW, en fellow van de European Association
for Artificial Intelligence. Van den Bosch is
daarnaast principal investigator van
CLARIAH, de Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities, dat
zich richt op het in samenhang bouwen
van digitale infrastructuur voor de
geesteswetenschappen.

Hoogleraren
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Wie de geschiedenis kent weet: er is een
grens aan ‘perfect’ crisisbestuur
ELLEN RUTTEN PLEIT IN DE VOLKSKRANT VOOR WAAKZAAMHEID TEN OPZICHTE
VAN VERLANGEN NAAR CONTROLE IN CRISISTIJD

Mari Mikkola benoemd
tot hoogleraar Philosophy
(Metaphysics)
Mari Mikkola richt zich in haar onderzoek
vooral op feministische filosofie (filosofie
vanuit een feministisch perspectief), waarbij
haar aandacht met name uitgaat naar feministische metafysica en gender. Haar meer
recente werk gaat over filosofische vraagstukken met betrekking tot pornografie.
Mikkola’s onderzoek aan de UvA zal zich
richten op filosofische methodologie vanuit
het perspectief van sociaalgeëngageerde
filosofie, waaronder feministische filosofie
en ‘philosophy of race’. Binnen de leerstoel
Philosophy staan metafysica, de geschiedenis
van de filosofie, niet-westerse filosofie en
wetenschapsfilosofie centraal. Als leerstoelhouder gaat Mikkola de
programmagroep Philosophical
Tradition in Context leiden.
Mikkola was eerder verbonden aan het Somerville
College van de University
of Oxford en de HumboldtUniversität Berlin. Zij promoveerde in 2005 aan de University
of Sheffield met het proefschrift Classifying
Women: A Solution to the Feminist Problem
of Universals. Van Mikkola’s hand verschenen
diverse titels bij Oxford University Press.

Beelden van
vrouwen
Afscheidscollege
Emily Hemelrijk
Talloze grafmonumenten in
de Romeinse wereld herinneren
in woord en beeld aan de idealen
en ambities van vrijgelaten slaven. Hun
ambivalente positie - tussen slaaf en vrijgeborene - en hun niet-Romeinse herkomst
(veelal uit het Grieks-sprekende oosten)
maken vrijgelatenen tot een opvallende
groep in de Romeinse samenleving. In haar
afscheidsrede op 2 oktober stelt hoogleraar
Oude geschiedenis Emily Hemelrijk vrouwelijke vrijgelatenen centraal. Hoe gaven zij op
hun grafmonumenten uitdrukking aan hun
nieuwe status als Romeinse burgeressen?
Hoe lieten ze het stigma van slavernij achter
zich? En hoe verhielden vrouwelijke vrijgelatenen zich tot het normatieve beeld van de
gegoede Romeinse burgeres, de matrona?
Omdat standbeelden in de publieke ruimte
hun ontzegd waren, waren grafmonumenten voor vrijgelatenen de enige manier om
zich blijvend aan de buitenwereld te presenteren en hun herinnering veilig te stellen.
Zij moesten daarbij zelf hun weg vinden in
de keuze voor een beeldtaal. We vinden in
de representatie van vrouwelijke vrijgelatenen dan ook een grotere diversiteit dan bij
vrouwen uit de Romeinse elite, schetst
Hemelrijk. Juist hun achtergestelde positie
maakt ze voor ons nu beter zichtbaar.
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Voor iedere bizarre hobby is er een
‘podcast’ en daarom is het inmiddels
een blijvertje
MARK DEUZE IN EENVANDAAG

Universiteit van Amsterdam
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FGW
ASPASIAFONDS

ondErzoek

Annet Dekker (ASCA), Tatiana Markaki
(ARTES), Leonie Schmidt (ASCA) en Katrin
Schulz (ILLC) krijgen een tijdelijke vrijstelling van hun onderwijstaken dankzij het
FGw Aspasia-fonds dat tot doel heeft
vrouwen in hun loopbaanontwikkeling te
ondersteunen. De onderzoekers zullen de
tijd gebruiken om hun cv te versterken
en om aanvragen voor NWO-subsidies en
ERC-beurzen voor te bereiden.

Mediavraagstukken

Research Priority Area: Global Digital Cultures
Op 27 maart vindt de officiële aftrap van Global Digital Cultures plaats, een Research Priority Area (RPA)
voor de UvA. In een interdisciplinair team onderzoeken mediawetenschappers Thomas Poell en Jeroen
de Kloet hoe culturele praktijken onder invloed van digitalisering veranderen: van normen over vriendschap, intimiteit en seksuele relaties tot nieuwe vormen van publieke expressie, collectieve actie en
surveillance. Digitale platforms en mobiele apps zijn in hoog tempo centraal komen te staan in de productie, circulatie, consumptie en commodificatie van cultuur. Global Digital Cultures zal deze ontwikkelingen kritisch onderzoeken op basis van interdisciplinaire samenwerking. Niet-westerse perspectieven
zullen hierin een centrale rol krijgen.

In 2020 starten vanuit de NWO Open Competitie voor Digitalisering negen multidisciplinaire
onderzoeksprojecten naar maatschappelijke vraagstukken rondom digitalisering, waaronder
projecten van twee onderzoekers van de FGw, Thomas Poell (Mediastudies) en Katrin Schulz
(ILLC).
Platforms voor webcamseks vormen wereldwijd een miljardenindustrie. Maar hoe werken ze
precies en wie verdient er geld mee? En hoe zit het eigenlijk met de regulering? Samen met
socioloog Olav Velthuis gaat Thomas Poell op zoek naar de kansen en risico’s van
webcamseks.

IN HET NIEUWS

Aan de hand van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 doet het team van Katrin
Schulz onderzoek naar de relatie tussen het gebruik van stereotyperingen in de media en het
ontstaan van impliciete vooroordelen bij mediagebruikers.

Triage en tragiek: Wie krijgt
straks zorg en wie niet?
THOMAS NYS OP SOCIAALWEB OVER DE INZET VAN
SCHAARSE MIDDELEN IN DE GEZONDHEIDSZORG TIJDENS
CORONA
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Analyse Koloniën van Weldadigheid

IN HET NIEUWS

Onderzoekers van het ERC Rural Imaginations team onder leiding van
Esther Peeren, met Anke Bosma, Emily Ng, Hanneke Stuit en Tjalling Valdés
Olmos nemen de Koloniën van Weldadigheid (o.a. Veenhuizen en Frederiksoord) in Drenthe onder de loep. Zij analyseren de internationale en koloniale
verbanden in dit sociale experiment, dat aan de wieg stond van de Nederlandse verzorgingsstaat.

Vertaalprogramma
werkt zoals je brein

Hoe maakten
de oude
meesters hun
ultramarijn?

ANTAL VAN DEN BOSCH IN NRC OVER
HOE AI TAALONDERZOEK VOORUIT KAN
HELPEN

Marijke Gnade bezig
bij de opgraving

Romeinse villa
blootgelegd
Nederlandse archeologen onder leiding
Marijke Gnade hebben zo’n 60 kilometer ten
zuiden van Rome een enorme Romeinse villa
blootgelegd.
Dat het bouwwerk zo groot en luxe was,
verbaast hen. Volgens Gnade is dit een ‘bijzondere plek, want hier is ruim tweeduizend
jaar ononderbroken geschiedenis te onderscheiden in de bodem.’
Duizend vierkante meter hebben de onderzoekers al blootgelegd, maar Marijke Gnade
vermoedt dat er veel meer te vinden is.

‘CORONA-INFODEMIE’
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft opgeroepen tot actie tegen
een dreigende ‘infodemie’: een overvloed aan vaak onbetrouwbare
informatie over Covid-19 die angst en onzekerheid veroorzaakt.
Overheden en publiek zijn van experts afhankelijk voor hun toegang
tot betrouwbare informatie. Beleidsmakers moeten weten hoe zij
hun adviezen effectief kunnen overbrengen en het publiek moet
goed geïnformeerd zijn om het eigen gedrag te kunnen aanpassen.
Terwijl de pandemie zich ontvouwt gaat Giovanni Colavizza informatiezoekend en -verspreidend gedrag van wetenschappers die aan
Covid-19 werken, analyseren. Zijn onderzoek is essentieel om kennis
op te bouwen die de basis vormt voor (politieke) besluiten op zowel
de korte termijn (in de strijd tegen het coronavirus), als de lange
termijn (het post-coronatijdperk).

Bijdrage aan diplomatieke
betrekkingen met Rusland

Onderzoekers van de master
Conservering en restauratie
hebben een methode ontwikkeld om inzicht te krijgen in
de bereiding van het kostbare
pigment ultramarijn uit de
halfedelsteen lapis lazuli.

De uitbouw van de noordelijke handelsroute en de
toenemende exploitatie van grondstoffen maken het
arctische gebied onderwerp van discussies over geopolitiek en veiligheid. Hoe kunnen verschillende nationale
belangen verbonden worden met natuurbescherming
en de rechten van inheemse volkeren en welke lessen
kunnen we trekken uit meer dan 25 jaar samenwerking
in de Arctische Raad? Binnen zijn project Sustainability
and Geopolitics: Dutch-Russian Cooperation in Arctic
Affairs organiseert Michael Kemper hierover drie panels
met wetenschappers, diplomaten en stakeholders.

Ze reconstrueerden hiertoe aan de hand
van historische recepten de bewerkelijke
pastello-extractie die de oude meesters
toepasten. In sommige recepten is sprake
van het verhitten van de lapis lazuli, voordat
die tot poeder vermalen wordt, waardoor
het pigment makkelijker te isoleren is. Met
geavanceerde röntgenanalyse ontdekten
de onderzoekers dat het ultramarijn van de
oude meesters inderdaad is bereid met lapis
lazuli dat eerst werd verhit.

Eric Metz zal binnen het project Bridge Builders: Dutch
Studies in Russia and Russian Studies in the Netherlands
from a Historical Perspective twee congressen organiseren
met casussen uit de geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde neerlandistiek en russistiek. De nadruk
ligt daarbij op de twintigste eeuw, toen zowel de
Russische neerlandistiek als de Nederlandse russistiek/
slavistiek werden opgericht.

Dit resultaat is ook van belang voor vervolgonderzoek naar de gevreesde 'ultramarijnziekte', waarbij blauwe delen van een
schilderij dof worden en grijs verkleuren.
De verwachting is dat dit minder wordt na
verhitting.

Deze twee projecten worden gefinancierd uit het
nieuwe NWO Science Diplomacy Fund voor wetenschappelijke activiteiten die positief bijdragen aan diplomatieke betrekkingen.

De UvA-onderzoekers werkten samen met
collega’s van het Rijksmuseum, de Vrije
Universiteit en de European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF). De resultaten
zijn gepubliceerd in het toonaangevende
Science Advances.
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Amsterdam compacte stad
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Terwijl Amsterdam nog geen halve eeuw geleden in een diepe crisis verkeerde, is de stad nu
ongekend populair. De stedelijke revitalisering die in de jaren zeventig is ingezet, heeft volgens sommigen haar grenzen bereikt: het wonen in de stad is voor grote groepen onbetaalbaar geworden, het voorzieningenniveau verschraalt en het groen staat onder druk. Nu het
succes van de stad hevig wordt bediscussieerd, onderzoeken Petra Brouwer en Tim Verlaan
hoe Amsterdam is geworden tot wat het nu is, en welke lessen er uit het recente verleden
kunnen worden geleerd. Voor hun project Amsterdam compacte stad 1974-2000. De erfenis
van Michael van der Vlis ontvangen zij een toekenning van het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie.

Was het ritme van alledaagse
bewegingen het opstapje naar
ons muziekgevoel?

Nieuw puzzelstukje in
begrip van de relatie tussen
dyslexie en taal leren
MEREL VAN WITTELOOSTUIJN OP NWO.NL

Digitale erfgoedcollecties beter
toegankelijk
Dankzij langdurige inspanningen van erfgoedinstellingen zijn
erfgoedcollecties in hoge mate gedigitaliseerd. Winst is nog te
behalen door het indexeren van inhoud en het aanbieden van
zoekopties voor gebruikers. In andere contexten wordt hiervoor
gebruikgemaakt van machine learning, maar dan zijn grote
hoeveelheden (meta)data nodig, die in de erfgoedcollecties nog
ontbreken. Giovanni Colavizza gaat onderzoeken of de technieken
van machine learning kunnen worden aangepast voor taken
waarbij weinig of geen data beschikbaar zijn. Deze aanpassing
wordt aangeduid met de term ‘overdrachtleertechnieken’
(transfer learning). De toepassing is voor het verbeteren van
de toegankelijkheid van tekstuele erfgoedcollecties nog niet
eerder op een systematische manier onderzocht.
Colavizza ontvangt voor dit out-of-the-box onderzoeksidee
financiering vanuit het programma de Ideeëngenerator van
de Nationale Wetenschapsagenda.

Vidi's voor
Judith Noorman en
Josje Verhagen
De komende vijf jaar onderzoekt
Judith Noorman de invloed van
vrouwen op de kunstmarkt in
de zeventiende eeuw door
onder meer te kijken naar huishoudelijke consumptie. Op basis
van verschillende bronnen laat
zij zien hoe vrouwen zich manifesteerden als belangrijke klanten en professionals en ontkracht zij het bestaande beeld
van de kunstmarkt als een mannenwereld. Voor dit onderzoek
ontvangt zij in november de
prestigieuze Vidi-subsidie.
Ook Josje Verhagen ontvangt
een Vidi-subsidie voor Communiceren tweetalige kinderen
beter? (zie interview pag.36).
Beiden ontvangen 800.000 euro,
waarmee zij de komende vijf
jaar een eigen, vernieuwende
onderzoekslijn kunnen ontwikkelen en een onderzoeksgroep
kunnen opzetten.
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HENKJAN HONING IN DE VOLKSKRANT OVER THEORIEËN
OVER RITMEGEVOEL

Ruzie tussen Koerden en
Iraakse regering verergerd
door lage olieprijs
MICHIEL LEEZENBERG OP NPO RADIO 1
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De Arabische lente ontaardt in Syrië en Irak in
gewelddadige conflicten

In de wetenschap groeit de aandacht voor complottheorieën.
Veel inzichten zijn op westerse
voorbeelden gebaseerd, maar
in andere delen van de wereld
is de complotcultuur anders. In
westerse landen richt de achterdocht zich vaak tegen overheden
en elites. In Centraal- en OostEuropa is de achterdocht veel
vaker gericht op invloeden van
buitenaf. Dat zie je bijvoorbeeld
in Russische fictie en non-fictie
over Oekraïense ‘fascisten’ en
Amerikaanse ‘imperialisten’ die
in het geheim Ruslands invloed
in de regio zouden ondermijnen.

UĞUR ÜMIT ÜNGÖR IN CLINGENDAEL SPECTATOR

Fotografie is niet weg te denken uit collecties voor hedendaagse en
moderne kunst. De behoefte van musea aan kennis over de conservering van zowel analoge als digitale fotografie neemt dan ook toe.
Onderzoekers en masterstudenten van Conservering en restauratie
participeren in ‘Project Fotografie’, waarbinnen een methode wordt
ontwikkeld die beheerders en restauratoren helpt een groot deel
van hun collecties te identificeren, te monitoren, en conserveringsmaatregelen te treffen.
‘Project Fotografie’ wordt gecoördineerd door de SBMK in samenwerking met de UvA. Projectpartner zijn: Amsterdam Museum,
Museum Boijmans Van Beuningen, Bonnefanten, De Domijnen,
Frans Hals Museum / De Hallen, Het Nieuwe Instituut, Huis Marseille,
Kröller-Müller Museum, Kunstmuseum / Fotomuseum Den Haag,
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Rabo Kunstcollectie, RCE-kunstcollecties en Stedelijk Museum Amsterdam. Adviserende partners zijn Rijksmuseum, NICAS, Nationaal Archief en Nederlands Fotomuseum. Het project wordt financieel ondersteund door
het Gieskes-Strijbis Fonds, het Mondriaan Fonds, UvA, RCE en het
Wertheimer Fonds.

In zijn ERC-project Conspiratorial
Memory: Cultures of Suspicion
in Post-Socialist Europe gaat
Boris Noordenbos met zijn team
onderzoeken hoe complottheorieën in Polen, Wit-Rusland,
Oekraïne en Rusland vorm krijgen in literatuur, film, televisie
en online platforms. Ze zoomen
in op recente theorieën over
drie gebeurtenissen: de kernramp in Tsjernobyl (1986), de
dood van de Poolse president
Kaczynski in een vliegtuigcrash
in 2010 en de huidige oorlog in
Oost-Oekraïne. Hoe bouwen de
verhalen voort op culturele

mythen en ervaringen uit het
socialistische verleden? Welke
rol speelt de populaire cultuur
in de verspreiding van complottheorieën in de regio. En hoe
veranderen complotverhalen
die voortdurend in beweging
zijn in de loop van de tijd?
Noordenbos ontvangt voor dit
project een ERC Starting Grant
– een persoonsgebonden subsidie van ongeveer anderhalf
miljoen euro.

GEWELD
TEGEN
VROUWEN
ONDER
FRANCO

UvA-drones
In 2020 wordt de UvA certified drone
operator. Dit betekent dat UvA-onderzoekers
nu drones mogen laten vliegen op plekken
waar deze normaal gesproken verboden
zijn. Ook mogen ze zwaardere apparatuur
gebruiken dan voorheen. Dit opent allerlei
nieuwe mogelijkheden voor onderzoek, van
het traceren van archeologische resten tot
het in kaart brengen van dierpopulaties in
natuurgebieden. De vergunning werd aangevraagd door Jitte Waagen, coördinator
van het 4D Research Lab.

Vrouwen waren tijdens de
Spaanse burgeroorlog en de
dictatuur van Franco het slachtoffer van genderspecifiek
geweld. Laura Muñoz-Encinar
deed onderzoek naar massagraven en vond nieuw bewijs
voor specifieke vormen van
onderdrukking die vrouwen in
deze periode in Spanje meemaakten: veel antifascistische
vrouwen werden het slachtoffer
van martelingen, verkrachting
en andere vormen van genderspecifiek geweld.
Genderspecifiek geweld is een
veelgebruikte oorlogsstrategie
in verschillende delen van de
wereld. Muñoz-Encinar
publiceert over haar onderzoek
in World Archaeology.
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Conservering fotografie in
Nederlandse kunstcollecties
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Complottheorieën en het socialistische verleden

Waarom hebben Aziatische
Nederlanders een eigen
omroep nodig?
JEROEN DE KLOET OP BNR RADIO
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Veni’s
NWO maakt in november de toekenningen van de
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Automatisch vertaalsysteem
Nederlands – Nederlandse Gebarentaal

Dit is waarom ook jij
nu meer complotten
online ziet
MARC TUTERS IN NOS OP 3 OVER DE
TOENAME COMPLOTBERICHTEN OP
SOCIALE MEDIA

Op 13 oktober wordt de Nederlandse Gebarentaal (NGT) erkend
als officiële taal. Volgens taalwetenschapper Floris Roelofsen moet
er nog veel gebeuren om doven gelijkere kansen te geven, uit de
sociale isolatie te halen en zo psychische problemen te voorkomen.
Roelofsen roept de politiek op tot actie en gaat ook zelf aan de slag.
Met een groep studenten gaat hij een automatisch vertaalsysteem
ontwikkelen dat zinnen uit het Nederlands vertaalt naar NGT,
waarna de vertalingen worden gevisualiseerd met een avatar.
Weliswaar is er een online gebarenwoordenboek van het Nederlands
Gebarencentrum, maar daarmee wordt niet duidelijk hoe gebaren
gecombineerd kunnen worden om een zin te maken. De eerste stap
is een miniversie met vertalingen speciaal voor dove ziekenhuispatiënten. Door de coronacrisis staan dove patiënten voor een
groot probleem: gebarentolken mogen de ziekenhuizen niet in,
de leesvaardigheid is vaak beperkt en gezichtsmaskers maken liplezen onmogelijk.

Veni-subsidies bekend. Deze subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per project, waarmee de laureaten
drie jaar lang hun onderzoeksidee verder kunnen
ontwikkelen. Vier van de 25 toekenningen voor de
UvA zijn voor onderzoekers van de FGw.
De aarde anders verbeeld
Hoewel de aarde tegenwoordig vooral wordt verbeeld als een geometrische wereldbol, bestaan er
in de geschiedenis meer gevarieerde afbeeldingen. Simon Ferdinand laat door een vernieuwende
GeoHumanities-benadering zien hoe vroegere afbeeldingen van de aarde uit verschillende culturen
alternatieve manieren bieden om de milieucrises van nu aan te pakken.

Dieren eten is (g)een politieke zaak
In haar onderzoek analyseert Eva Meijer deliberatieve praktijken rondom het eten van dieren. Aan de
hand van drie casussen onderzoekt zij de relatie tussen taal en macht in de huidige liberale democratie,
en kijkt ze naar de mogelijkheden het democratische debat inclusiever te maken.

Omdat dit deel…

Corona vanaf de zijlijn
Veel sociale groepen en geografische gebieden zijn vrijwel afwezig
in de verslaggeving van de coronacrisis. Zij krijgen een stem in een
nieuw blog, mede opgezet door en onder redactie van Stefania
Milan. De blog nodigt auteurs uit om onderzoeksanalyses bij te
dragen waarin één of meer aspecten van de data-samenleving
ten tijde van deze pandemie aan bod komen vanuit een expliciet
menselijk perspectief.
Covid-19 from the margins is een meertalige blog die de gevolgen van deze
eerste pandemie in een data-samenleving in kaart wil brengen. Terwijl het
virus ‘democratisch’ alle hoeken van de
aarde bereikt, blijven sommige sociale
groepen en geografische gebieden
onzichtbaar zowel wat betreft de telling
als het collectieve belang en de zorg. Dit
geldt voor veel arme landen in de zogeheten ‘Global South’, maar ook voor
gemeenschappen die praktisch onzichtbaar zijn, zoals landbouwmigranten in
West-Europa, slachtoffers van huiselijk
geweld wier omstandigheden zijn verslechterd door overheidsmaatregelen, en
families in nood die nu geen toegang
hebben tot voedselrantsoenen.

Een vliegtuig kan vliegen omdat het vleugels heeft. Dit is een voorbeeld van een deel-geheel verklaring.
Zulke niet-causale verklaringen worden door Jeroen Smid geanalyseerd middels de invloedrijke tegenfeitelijke analyse van causale verklaringen. Deze synthese tussen twee typen verklaringen zorgt voor een
beter begrip van verklaringen.

Cultural AI
Artificiële Intelligentie wordt beter door cultureel erfgoed
Schilderijen, manuscripten, foto’s, video’s, krantenartikelen – erfgoedinstellingen hebben een enorme
rijkdom aan gedigitaliseerde collecties. Artificial Intelligence speelt een belangrijke rol in het analyseren
en toegankelijk maken van die collecties. In november start Cultural AI, dat een brug moet slaan tussen
erfgoedinstellingen voor cultuur, geesteswetenschappen en informatica.
In dit kader start binnen onderzoeksprogramma CREATE het project Culturally Responsive AI, waarin
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van algoritmen gebaseerd op waarden die centraal staan in
erfgoedinstellingen, zoals authenticiteit, diversiteit en inclusie. Daarnaast wordt in een praktijkcasus
onderzocht hoe de ontwikkelde technieken kunnen worden geïmplementeerd in het werkproces van
een concrete erfgoedinstelling.
Binnen Cultural AI werkt de FGw samen met het Centrum Wiskunde & Informatica, KNAW Humanities
Cluster, Koninklijke Bibliotheek, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum, TNO en de VU.
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DIGITALE INFRASTRUCTUUR
Big data, kunstmatige intelligentie en sociale media
zorgen voor grote uitdagingen in alle sociale en geesteswetenschappen (SSH), niet alleen met betrekking
tot maatschappelijke vraagstukken maar ook in verband met de wetenschapsbeoefening zelf. Het Platform Digitale Infrastructuur SSH wil onderzoek naar
deze nieuwe ontwikkelingen stimuleren. Julia
Noordergraaf ontvangt in dit kader financiering voor
haar onderzoek naar infrastructuur voor cross-mediaonderzoek en Bernard Rieder voor zijn onderzoek
naar tools voor social-mediaonderzoek. Ook bij twee
andere gehonoreerde projecten zijn geesteswetenschappers betrokken: Tobias Blanke bij het opzetten
van een digitale, open infrastructuur voor onderzoek
naar sociale netwerken binnen de Nederlandse bevolking en Patricia Lulof bij een infrastructuur voor
onderzoek naar publicatie en conservering van 3D.

Ervaringen van burgers
in coronatijd
Julia Noordegraaf en Tobias Blanke nemen in april het initiatief om
bronnen te verzamelen die betrekking hebben op de huidige coronacrisis. Bronnen die gewoonlijk slechts een kort leven beschoren zijn,
worden bijeengebracht en de wijze waarop individuen en communities hun ervaringen met de huidige crisis documenteren, in kaart
gebracht. Dit zal de basis vormen voor publieke en participatieve
geschiedschrijving over deze bijzondere tijd.

Universiteit van Amsterdam

Subsidieoverzicht en laureaten
De faculteit verwerft in 2020 meerdere subsidies bij NWO
en de EU. Onderstaande lijst laat een selectie hiervan zien.

Maandelijkse debatreeks:
PEPTalks

Ethische
aspecten van
technologie
Beate Roessler en Huub Dijstelbloem
nemen in november het initiatief voor
een platform rond ethische aspecten van
technologie. Nieuwe technologie is alomtegenwoordig, ze beïnvloedt ons dagelijks leven en dit werpt allerlei ethische
en politieke vragen op. Het Platform for
the Ethics and Politics of Technology
(PEPT) zal het debat over vraagstukken
als slimme steden, medische technologie,
kunstmatige intelligentie, energietransitie stimuleren door deskundigen vanuit
de hele UvA samen te brengen. Wat verstaan we precies onder privacy, hoe kunnen we dit waarborgen in een wereld
met allerlei slimme apparaten? Mag een
arts medisch ingrijpen als iemand niet
ziek is, of mag je iemand een pil geven
die het proces van veroudering
tegengaat?
Ook een thema als klimaatverandering
levert ethische en politieke vraagstukken
op. Dijstelbloem: ‘Door zeespiegelstijging
en steeds extremer weer moeten we het
Nederlandse landschap misschien wel
ingrijpend gaan veranderen met behulp
van technologie. Hoe moeten de lasten
daarvan worden verdeeld over de
bevolking?’
In december start een maandelijkse debatreeks: PEPTalks. In de eerste editie staat
de regulering van grote techbedrijven als
Google, Facebook en Twitter centraal.
PEPT verbindt bestaande onderzoeksprojecten en gaat nieuwe samenwerkingen initiëren met onder andere partners
van buiten de universiteit, zoals het
bedrijfsleven en de overheid.

Europese
subsidies

NWO
subsidies

ERC STARTING GRANT

PROMOTIES IN DE
GEESTESWETENSCHAPPEN

•	
Boris Noordenbos
CONSPIRATORIAL MEMORY:
Cultures of Suspicion in
Post-Socialist Europe
•	
Shola Adenekan
YORUBAPRINT - The Yoruba
Print Culture: Networks and
Modernities, 1852- Present
(inkomend)

H2020 - MARIE CURIE IFEUROPEAN FELLOWSHIP
• Johana Kotišová Fixers,
Stringers and Foreign Crews:
The distribution of risks and
emotions in crisis reporting

H2020 - MARIE CURIE IFGLOBAL FELLOWSHIP

•	
Roland Pfau (Evgeniia Khristoforova) The emergence of complex
syntactic structures in Russian Sign
Language and Sign Language of
the Netherlands
•	
Jeannette Schaeffer (Harriet
Reynolds) The acquisition of TOPIC
in autistic and typically developing
(TD) Dutch-speaking children and
adolescents
•	
Patricia Pisters en Carolyn Birdsall
(Nadica Denić) Cinematic Ethics
of Migration: Auto-Ethnographic
Migrant Perspectives in Contemporary Documentary
•	
Michael Kemper (Amir Taha)
Resisting Saddam: The 1991
Uprising in Iraq and Its Repression

Overige
subsidies
VENI
•	
Simon Ferdinand Untimely
World Pictures: Confronting the
Anthropocene Through Historical
Representations of the Global
Environment
•	
Jeroen Smid The whole explanation,
part by part
•	
Eva Meijer The politics of (not)
eating animals

VIDI
•	
Judith Noorman The Female
Impact. Women, the Art Market
and Household Consumption in
the Dutch Republic, 1580-1720
• Josje Verhagen A communicative
advantage of bilingualism: Understanding its origin and its scope

NWO OPEN ACCESS FOR BOOKS

•	
Alessandra Cianciosi Isolation
and Segregation Landscape.
Archaeology of quarantine
in the Indian Ocean World
(ISland)
•	
Gulnaz Sibgatullina The White
Islam: A New Religion of the
European Far Right (WhIsE)

•	
Rens Bod A World of Patterns –
A Global History of Science and
Humanities

H2020-ICT-2018-2020
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
•	
Tobias Blanke A European
Excellence Centre for Media,
Society and Democracy
(AI4Media) (coordinator:
Centre for Research and
Technology Hellas, Greece)

JOINT PROGRAMMING
INITIATIVE ON CULTURAL
HERITAGE AND GLOBAL
CHANGE (JPI-CHIP)
•	
Barbara Titus Decolonizing
Southeast Asian Sound
Archives (DeCoSEAS)

IN HET NIEUWS

Onderzoek

Onzekerheid over uitslag
verkiezingen VS maakt druk
op techbedrijven nóg groter
MARK DEUZE, NOS.NL

PLATFORM DIGITALE
INFRASTRUCTUUR (PDI-SSH)
•	
Julia Noordegraaf TwiXL: An
infrastructure for cross-media
research on public debates
•	
Bernard Rieder Capture and
Analysis Tools for Social Media
Research (CAT4SMR)

UK RESEARCH AND
INNOVATION (UKRI) - OPEN
CALL, IDEAS TO ADDRESS
COVID-19
•	
Esther Weltevrede Covid-19
App Store and Data Flow
Ecologies
•	
Marc Tuters Infodemic:
Combatting Covid-19
Conspiracy Theories

312

Refereed articles in tijdschrift
Non-refereed articles in tijdschrift

51

Boeken (scientific en professional)

66

Artikel in vaktijdschrift

61

Rapporten, boeken/boekdelen (populair),
bijdrage dag/weekblad of tijdschrift

75

Boekbespreking

68

Boek- en tijdschriftredactie

120

Radio- of televisieoptreden
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Koos de Jong Vroege Chinese miniaturen.
De ontsluiering van een cultureel fenomeen
Tatja Scholte Insite / Outsite. The
Perpetuation of Site-Specific Installation
Artworks in Museums
Christie Ray Assumptions and Experiences.
How museums communicate interactivity
and how visitors engage with instruction
in the museum context
Tony Holslag Faces of Genocide: Violence,
Identity and Memory. An Anthropological
Study on the Armenian Genocide
Inge den Oudsten A Chance
2018
2019 for Change?
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New
Media and
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als beroep
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Peter Veer Bewogen landschap. Een
cultuurhistorische studie over de
filmpraktijken van het ministerie van
Landbouw (1945-1985)
Alia Yunis Coming soon: Encounters on
the Road to Heritage and Film in the UAE

150
100

ARTES
Milou van Hout Rediscovering Cityness in
the Adriatic Borderland. Imagining cultural
citizenship in Rijeka and Trieste across the
long twentieth century
Christoph Houtkamp Multilingual Moves.
Language and Mobility of Migrant
Communities in Europe

50

4000
2000

0

zoeker

10.000
10000

2020
2020
2019
4.630.387
4.630.387
5.913.173
4.140.240
4.140.240
4.528.113
616.797
616.797
919.747
11.361.033

2019
5.913.173
4.528.113
919.747
11.361.033

Labbé Grunberg Storage and processing
of Dutch morphological information. Early
electrophysiological and syntactic information
Marloes Oomen Iconicity as a Mediator
between Verb Semantics and Morphosyntactic
Structure. A Corpus-based Study on Verbs
in German Sign Language
Imme Lammertink Detecting patterns:
Relating statistical learning to language
proficiency in children with and without
developmental language disorder
Merel van Witteloostuijn Examining the
contribution of statistical learning to grammar and literacy acquisition. A Study of
Dutch children with and without dyslexia
Jan-Willem van Leussen The emergence
of French phonology
Eveline Visker Learning to use space: a study
into the SL2 acquisition process of adult learners of Sign Language of the Netherlands
negatief getal ONDER de X-as
Marieke Olthof Incorporation: Constraints
on variation
Sune Gregersen Early English modals. Form,
function, and analogy
Klaske van Sluis Total laryngectomy. Exploring voice outcomes and functional issues
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Publicaties
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2020
4.630.387
4.140.240
616.797
Hanna Jansen Peoples’ Internationalism.
Central Asian modernisers, Soviet Oriental
Studies and Cultural Revolution in the East
(1946-1977)
Rena Bood Between Hispanophobia and
Hispanophilia. The Spanish Fascination in
English and Dutch 17th-century Literature
Lucia Galarza Suáres Toxic Tropics. Gender,
nature and capitalist transformations in
the southern coast of Ecuador
Lilia Venegas Aguilera Mujeres del Partido
Acción Nacional. Género y militancia en la
region fronteriza del norte de México
(1982-1992)

ASCA
Seth Rogoff The politics of the Dreamscape
Laura Vermeeren Inquisitive Ink – a Study
of Contemporary Practices of Calligraphy
in China
Flora Lysen Brainmedia: One Hundred Years
of Performing Live Brains, 1920-2020
Tycho Maas Shifting Frameworks for
Understanding Otherness. The Cape Khoi in
pre-1652 European Travelogues, an Early
Modern Latin Letter, and the South African
Novel Eilande (2002)
Rowan Parry Parrhesia in the Age of the
Ultra-Unreal: Independent Non-Fiction
Filmmaking in 21st Century China
Natalia Sánchez Querubín Illness Online.
Popular, Tagged and Ranked Bodies
Timea Lelik Representations of
Irrepresentability: The Painted Portrait in the
Twentieth-Century in the Work of Edvard
Munch, Francis Bacon, and Marlene Dumas
Niels ten Oever Wired Norms: Inscription,
resistance, and subversion in the governance
of the Internet infrastructure
Liwen Deng “Be Water, My Friend”:
Non-Oppositional Criticalities of Socially
engaged art in Urbanising
2020 China
4.630.387
Özge Calafato
Posing for the Republic.
Making the4.140.240
Modern Turkish Citizen in
Vernacular 616.797
Photographs from the 1920s
and 1930s
Nadia de Vries Digital Corpses: Creation,
Appropriation, and Reappropriation
Melissa Rombout How to do Things with
Pictures in the Museum: Photography,
Montage and Political Space

ASH
Josephine van den Bent Mongols in Mamluk
Eyes. Representing Ethnic Others in the
Medieval Middle East
Suzanne Luger Lost in Latin Translation.
Teaching Students to Produce Coherent
Target Texts
Christian Greer Angel-Headed Hipsters:
Psychedelic Militancy in Nineteen-Eighties
North America
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endus

onderzoek

Onderzoek

Suzanne Roggeveen Jewish-Muslim
Relations in Amsterdam: Cooperation
and Tension in Times of Turmoil
John Smit Tussen Leger en Maatschappij.
Militaire muziek in Nederland 1819-1923
Henk de Jong Kennst du das Land?
Italië-reizigers, Rome-ervaringen en Duits
historisch besef in de negentiende eeuw
Jan Rotmans Enlightened Pessimism.
Republican Decline in Dutch Revolutionary
Thought, 1780-1800
Gerrit Oomen Werk in uitvoering. Het
functioneren van de Tweede Kamer tijdens,
voor en na de grondwetsherziening
(1840-1853)
Erik Olsen Privacy, Wiretapping and the
Citizen: Congress’ Battle to Set Legal
Boundaries on Government Wiretapping
in the 1970s
Jack Wever Geschiedenis van de Nederlandse
drugsbestrijding (1961-2011). Het Dirty
Harry-probleem
Tim van Gerven Scandinavism. Overlapping
and competing identities in the Nordic world
1770-1919
Joost Michels ‘… de fictie dat Holland een
vesting is.’ Vestingbouw door het wapen der
genie, 1914-’40
Marlies van der Riet Haagsche quaesties. Een
studie naar de ontwikkeling van de culturele
infrastructuur in Den Haag 1890-1920
Leonard van ‘t Hul Besloten. Politieke
onderhandelingen tussen de Nederlandse
overheid en religieuze organisaties,
1946-1996
Erik Jacobs Hartslag van een Revolutie.
Pers en politiek in de Bataafse Republiek
(1795-1802)
Suzanne van Esdonk Jews and Muslims in
London. Navigating between Commonalities
and Differences in a Superdiverse City
Brian Hübner “The Ghostly Shadow” in
the Archives: Creating and Recreating the
Hamilton Family fonds at the University of
Manitoba Archives & Special Collections

ILLC
Mostafa Dehghani Learning with Imperfect
Supervision for Language Understanding
Bastiaan van der Weij Experienced Listeners.
Modeling the influence of long-term musical
exposure on rhythm perception
Tom Schoonen Tales of Similarity and
Imagination. A modest epistemology of
possibility
Ilaria Canavotto Where Responsibility Takes
You. Logics of Agency, Counterfactuals and
Norms

Organisatie
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Strategische
koers

orgAn¡satie
Eén onderzoeksgebouw

Het FSP sluit aan bij het UvA
instellingsplan Inspiring
Generations.

In 2020 worden de plannen voor een facultair Onderzoeksgebouw concreet. In het Onderzoeksgebouw
komen het Spraaklab, 4D Research lab, CREATE, Media
lab, maar ook nieuwe initiatieven als het Music Lab en
een reconstructielab voor technische kunstgeschiedenis.
Het Onderzoeksgebouw zal in het Bushuis gevestigd
worden, de meest strategische plek, dicht bij de KNAW
en letterlijk aan de rand van het Universiteitskwartier als
verbinding met de stad. De synergie die ontstaat door
één locatie voor alle labs en de meerwaarde die dit biedt
voor de samenwerking met externe partijen is voor het
bestuur aanleiding om al in 2021-2022 een start te
maken met de realisatie van het Onderzoeksgebouw.

In het najaar maakt de FGw
een start met het Facultair
Strategisch Plan (FSP) voor
de periode 2021-2026. Rond
vier thema’s worden rondetafel-bijeenkomsten met
medewerkers en studenten
georganiseerd: onderzoeksintensief en omgevingsgericht onderwijs, breed en
betrokken onderzoek, in
sterke groepen en midden
in de stad. De opbrengst van
deze sessies zal worden verwerkt tot een eerste concept
dat wordt besproken met de
opleidings- en onderzoeksdirecteuren, de afdelingsvoorzitters en de medezeggenschap.

Teaching and Learning
Centre (TLC)
Sinds 1 maart is het TLC FGw actief op het gebied
docentprofessionalisering, onderwijsinnovatie en kennisdeling. Vanaf half maart ondersteunt het team de door
corona noodzakelijke switch naar online onderwijs.
Samen met andere TLC’s van de UvA wordt de website
Keep on Teaching ingericht, met live support over
didactiek en techniek van online en hybride onderwijs.
TLC FGw biedt specifiek voor de eigen achterban demo’s,
inspiratiesessies, trainingen en handreikingen. Ter ondersteuning worden studentassistenten door TLC ingewerkt
om de werkdruk van docenten te verlichten.
Het team bestaat uit onder anderen toetsdeskundigen,
taalconsulenten, onderwijskundigen, ICTO-adviseurs en
docentexperts.

Covid-19
Op 12 maart breekt de tijd aan van thuis studeren
en werken. Een aantal gebouwen, de UB en alle
kantines worden gesloten, studenten en medewerkers wordt dringend verzocht om thuis te blijven,
vergaderingen en onderwijs vinden online plaats, alle
evenementen, zoals Bachelordag en de Universiteitsdag,
worden afgelast. Van het ene op het andere moment
wordt volledig vanuit huis gewerkt en vindt al het
onderwijs online plaats. In eerste instantie wordt uitgegaan van een sluiting van een aantal weken, maar al
snel gaan de coronamaatregelen tot het einde van het
semester gelden.
Voor de start van het nieuwe studiejaar worden voorzichtige plannen gemaakt voor een terugkeer naar de
faculteit. De anderhalvemeterregel beperkt de gebouwcapaciteit tot 20 procent. Plan is om in ieder geval het
onderwijs online te verzorgen en deels op locatie te
laten plaatsvinden, om de geboden ruimte zo goed
mogelijk te benutten, maar half oktober wordt duidelijk dat weer strengere maatregelen nodig zijn om
het virus te bestrijden.
In zijn eindejaarsgroet toont de decaan begrip
voor medewerkers die ’2020 wel zouden willen
uitgummen’ maar volgens hem werden we in
2020 al thuiswerkend, studerend, online lesgevend, vergaderend en brainstormend, niet
alleen ‘sadder’, maar ook ‘wiser’, dankzij de
grote, zeer gewaardeerde inspanningen van de
hele facultaire gemeenschap en de deskundigheid
en het commitment van de staf.

Organisatie
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Gerard Nijsten
verlaat de FGw

Hotze Mulder neemt
na 38 jaar afscheid van
de UvA
Zonder tromgeroffel vertrekt Hotze Mulder,
in zijn laatste functie stafmedewerker
Academische Zaken van de FGw, na 38 jaar
bij de UvA. Hij was een alom bekende en
zeer gewaardeerde collega en het geheugen
van de faculteit. In december gaat Mulder
met vervroegd pensioen. Bij zijn afscheid
krijgt hij een zeldzaam en omvangrijk liber
amicorum aangeboden.

Thomas Vaessens
verruilt UvA voor
Open Universiteit
Thomas Vaessens neemt afscheid van de
UvA en start per 1 juli 2020 als decaan van
de faculteit Cultuurwetenschappen van
de Open Universiteit. Vaessens is sinds
2003 aan de UvA verbonden en werd in
2005 benoemd als hoogleraar Moderne
Nederlandse letterkunde. Vanaf september
2014 is hij onderzoeksdirecteur van het
Amsterdam Institute of Humanities Research
en aansluitend vanaf februari 2019 onderwijsdirecteur van het College of Humanities.
‘Vooral de eigenwijze, maar altijd ook
geëngageerde en bevlogen FGw’ers zal
ik missen’, aldus Vaessens bij zijn afscheid.

Hotze
Mulder
N
BRIEVEN AA

0
AFSCHEID 202

IN HET NIEUWS

pen

esteswetenschap

Faculteit der Ge

Hoe Macron islamistisch
geweld wil voorkomen
NIEK PAS IN MET HET OOG OP MORGEN, TIJD VOOR MAX,
FD, TROUW OVER DE AANSLAGEN IN FRANKRIJK

Per 1 november neemt Gerard
Nijsten na acht jaar afscheid als
directeur bedrijfsvoering van
de faculteit. Nijsten is door de
colleges van bestuur van UvA
en HvA benoemd tot directeur
Bibliotheek; dit omvat de UB,
Bijzondere Collecties, het Allard
Pierson en de Hogeschoolbibliotheek.
Gerard Nijsten was directeur
bedrijfsvoering in een roerige
periode: het nieuwe besturingsmodel werd ingevoerd, de faculteit werd geconfronteerd met
zware bezuinigingen, verhuizingen, protesten en bezettingen.
Maar er waren ook veel inspirerende vernieuwingen waar hij
nauw bij betrokken was, zoals
de ontwikkeling van het Universiteitskwartier, het Onderzoeksgebouw, Universiteitskwartier,
Humanities Lab en VOX-POP.
Eind december wordt bekendgemaakt dat Anne van de Graaf
per 1 april 2021 Gerard Nijsten
zal opvolgen. Van de Graaf
brengt een ruime ervaring mee
in het hoger onderwijs en in
verwante sectoren, zo is zij sinds
2016 directeur bedrijfsvoering
van de Faculteit Bedrijfskunde
aan de Erasmus
Universiteit en
werkte ze eerder bij
het British Council
en de stichting voor
vluchteling-studenten UAF.

Onderwijsdirecteuren
Nelson Addo
nieuw student-lid
Dagelijks Bestuur
Per 1 september wordt Nelson Addo
benoemd tot student-lid van het
Dagelijks Bestuur voor het collegejaar 2020-2021. Hij volgt Rozemarijn
Vissers op.
Het student-lid adviseert het
Dagelijks Bestuur en de onderwijsen opleidingsdirecteuren, brengt
een studentenperspectief in bij
de besluitvorming en vervult een
netwerkfunctie tussen het bestuur,
de studentenraad, opleidingscommissies en studieverenigingen.
Addo rondt in 2020 zijn bacheloropleiding Nederlandse taal en
cultuur af en start dit jaar met de
master Kunst, cultuur en politiek.

Na het vertrek van Thomas
Vaessens wordt Carlos Reijnen
half juli benoemd tot onderwijsdirecteur van het College of
Humanities. Tot eind 2020 blijft
Reijnen ook zijn oude portefeuille van de Graduate School
behartigen. Begin december
wordt bekend dat Sabine van
Wesemael per 1 januari 2021
voor een termijn van vier jaar in
deze bestuurlijke rol wordt
benoemd.

Sociale veiligheid
Begin november wordt een adviesrapport van
een externe commissie sociale veiligheid
gepubliceerd naar aanleiding van klachten
van studenten van de master Conservering en
restauratie (C&R) over een docent en de
manier waarop hierop werd gereageerd door
de universiteit. Na berichtgeving in de media
begin juni kregen de situatie bij C&R en het
thema sociale veiligheid veel aandacht binnen de hele facultaire gemeenschap. In
diverse online bijeenkomsten uitten medewerkers en studenten hun zorgen over maar
ook ideeën voor een veilige werk- en studieomgeving. Duidelijk wordt dat de faculteit
beter toegerust moet zijn om dit te kunnen
waarborgen én dat de procedures voor als het
echt misgaat beter toegankelijk moeten zijn.

het begin van het nieuwe studiejaar een
handreiking voor docenten en tutoren.
In haar rapport doet de externe commissie
aanbevelingen over de vraag hoe het universitaire systeem van meldingen en klachten
kan worden verbeterd en gaat het bestuur
met OR en FSR in overleg om verbetervoorstellen te doen.

Een taskforce onderwijs gaat nog voor de
zomer aan de slag om het gesprek over
gewenst en ongewenst gedrag een vaste
plek te geven in alle opleidingen, zodat
studenten direct bij de start van hun studie
weten wat zij mogen verwachten van hun
docenten en elkaar, welk gedrag niet
acceptabel is en hoe dit direct aangekaart
kan worden. De taskforce presenteert aan

Dit is aanleiding om specifiek voor de faculteit een programma sociale veiligheid te
starten en na te denken over maatregelen
die op korte termijn gerealiseerd kunnen
worden. Direct na het eindejaarsreces wordt
de aanstelling van een beleidsadviseur
sociale veiligheid bekendgemaakt om versneld te werken aan een veilige omgeving
voor werk en studie.

In het najaar zijn er opnieuw signalen over
sociale onveiligheid binnen de faculteit,
deze keer bij de opleiding Frans en ook dit
keer komt het rauw in de openbaarheid.
De faculteit geeft opdracht aan een onafhankelijk onderzoeksbureau om onderzoek
hiernaar te doen; zolang dit loopt wordt de
docent uit het onderwijs gehaald.

Opening academisch jaar
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De 22ste editie van de facultaire opening

van het academisch jaar vindt in 2020 niet
zoals gebruikelijk in de Rode Hoed plaats,
maar – vanwege de coronabeperkingen –
in het Muziekgebouw aan 't IJ.

In zijn FredVlog mijmert decaan Fred Weerman over het bijna subversieve motto van de
opening dit jaar: ‘Midden in de stad’. Onderzoekers van de FGw laten in hun presentaties deze verbintenis van geesteswetenschap
en samenleving zien.

De idylle aan de straat?
HANNEKE STUIT

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

Meertalig aanbod op het kinderdagverblijf en het fundamentele
belang van toegepast onderzoek
SIBLE ANDRINGA

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

De geesteswetenschappelijke
bijdrage aan AI-onderzoek
TOBIAS BLANKE

Wat is de stand van zaken op het gebied van
AI-onderzoek bij de Geesteswetenschappen?
Naast het historisch perspectief richt deze
presentatie zich vooral op het hedendaagse
belang, met specifieke onderzoeksvragen en
interessegebieden die kritisch kijken naar de
digitale cultuur en samenleving.

De vrijheid van de straat. Gender
en stedelijke ruimte in Eurasia
1600 – 1850
DANIELLE VAN DEN HEUVEL

Op veel plekken in de wereld, zowel in het
heden als het verleden, wordt het huis als de
natuurlijke ruimte voor de vrouw gezien; de
straat behoort toe aan de man. Tegelijkertijd
gaan vrouwen bijna overal (ook in het verleden) de straat op om te gaan werken, winkelen, of elkaar te ontmoeten. Deze presentatie legt uit hoe een team van het Centre of
Urban History het verband tussen vrouwen
en de straat onderzoekt, in een periode
waarin, volgens historici, de bewegingsvrijheid van vrouwen sterk afnam.

Denken en handelen vanuit
de marges
SRUTI BALA

Hoe kun je burgerschap beoefenen als je
soevereiniteit gefragmenteerd is? In deze
presentatie worden vragen en voorlopige
bevindingen uit het onderzoek naar de
culturele praktijken van burgerschap in
Caribisch Nederland gedeeld, in samenwerking met de Universiteit van Curaçao.
Sruti Bala gaat in op de taak om vormen
van kolonialiteit te ontmantelen in het klaslokaal, in het curriculum en in de instituten
van de Geesteswetenschappen.

Claron McFadden zingt het beloftevolle lied
'Morgen' (Richard Strauss) begeleid op piano
door Ernst Munneke.

Midden in de stad
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Over de effecten van meertalig opvoeden is
steeds meer bekend, maar er zijn ook nog veel
open vragen. Met haar onderzoek naar meertalige
kinderen wil taalwetenschapper Josje Verhagen
daar verandering in brengen.

Josje Verhagen is universitair
hoofddocent en verbonden aan
het Amsterdam Center for
Language and Communication
(ACLC). In november 2020
kende NWO haar een Vidisubsidie toe voor haar project
‘Communiceren tweetalige
kinderen beter?’. Daarnaast is
Verhagen een van de onderzoekers van project MIND,
dat loopt van 2018 tot 2022.

Effectiever communiceren
door meertaligheid
‘Met tweetalige kinderen is iets
interessants aan de hand: het
blijkt dat zij effectiever communiceren dan hun eentalige leeftijdgenoten. Ze maken beter
gebruik van non-verbale informatie, zoals gebaren en intonatie, en zijn zich meer bewust van
de kennis en bedoelingen van
hun gesprekspartner. Hoe dat
komt, is nog onbekend. In mijn
Vidi-project ga ik dit onderzoeken. Tot nu toe zijn op dit
gebied vooral nogal gekunstelde
experimenten gedaan in het lab,
die ver afstaan van de werkelijkheid. Ik wil gaan uitzoeken of
dezelfde resultaten te vinden
zijn in natuurlijke situaties, bijvoorbeeld bij meertalige gezinnen aan de eettafel. Daarnaast
ga ik onderzoeken of deze kinderen ook beter zijn in figuurlijk
taalgebruik, zoals ironie en leugentjes om bestwil.’

Tweetalige
kinderopvang
‘Ook over de effecten van tweetalig aanbod in de kinderopvang
is nog veel onbekend. In Nederland is het nog niet wettelijk
toegestaan om kinderopvang
aan te bieden in een andere taal
dan het Nederlands, maar het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wil kijken of

dit beleid verruimd kan worden.
Vanwege een regeling voor
expats zijn er wel al kinderdagverblijven die de opvang deels in
het Engels aanbieden. In project
MIND (Meertaligheid in Dagopvang) onderzoek ik samen met
mijn collega’s wat voor effecten
deze meertalige opvang heeft
op de taalontwikkeling van
jonge kinderen. Kinderen blijken
zeker wel iets op te pikken van
die tweede taal, ook als dat een
taal is die niet in hun gezin
gesproken wordt. Ook lijkt het
horen van Engels op de kinderopvang vooralsnog geen negatief effect te hebben op hun
beheersing van het Nederlands.
Maar er is nog meer onderzoek
nodig.’

Toolbox meertaligheid
‘Pedagogisch medewerkers in de
kinderopvang hebben behoefte
aan meer kennis op het gebied
van meertaligheid. Ze missen dit
in hun opleiding en weten daardoor vaak niet goed hoe ze met
meertaligheid van jonge kinderen op hun groep kunnen
omgaan, en hoe ze ouders
kunnen adviseren. Ouders van
wie Nederlands niet de moedertaal is, krijgen van de opvang
bijvoorbeeld nog weleens het
advies om thuis Nederlands te

spreken met hun kind. Terwijl
het juist heel belangrijk is dat
ouders hun eigen moedertaal
blijven spreken. Als ze thuis een
taal spreken die ze niet helemaal machtig zijn, dreigt het
gevaar dat kinderen geen van
beide talen goed leren spreken,
of dat de communicatie tussen
ouders en kinderen beperkt
wordt.
Om pedagogisch medewerkers
hierin beter te ondersteunen,
gaan we een ‘toolbox meertaligheid’ ontwikkelen, een digitale
omgeving met informatie, materialen en praktische tips op het
gebied van meertalig opgroeien.
Meertaligheid zit vaak nog een
beetje in de probleemsfeer, terwijl het ook een enorme rijkdom
is. Wij willen ervoor zorgen dat
medewerkers in de opvang er
positiever naar gaan kijken –
ook als er talen worden gesproken met wat minder prestige
dan bijvoorbeeld het Engels – en
dat ze tegelijkertijd beter leren
herkennen wanneer er op dit
gebied wél iets met een kind
aan de hand is.’

Lees een uitgebreide versie van
dit interview op uva.nl/fgw
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Wat is de beste manier om met conflicten om te gaan? In haar
project Managing multi-level conflicts in commercial cities in
northern Europe (ca. 1350-1570) onderzoekt historica Justyna
Wubs-Mrozewicz hoe conflictbeheersers te werk gingen in de
Hanze, het middeleeuwse handelsverbond van Noord-Europese
steden. Haar onderzoek levert interessante inzichten op voor
het heden.

Wat kunnen we leren
van middeleeuwse
mediators?
‘In de middeleeuwse Hanzesteden werden bemiddelaars ingezet voordat een conflict echt
escaleerde en in de rechtbank
moest worden uitgevochten.
Zo’n bemiddelaar kon een jurist
zijn, maar ook bijvoorbeeld een
koopman, bisschop of arts. De
diplomatieke rol was een tijdelijke rol, die werd toegekend
aan een gerespecteerd persoon
uit de gemeenschap. Dat zorgde
voor veel flexibiliteit, want zo
kon voor ieder conflict de juiste
persoon worden ingezet met de
juiste talenten, talenkennis en
connecties.
We onderzoeken conflicten
op alle niveaus, bestuderen de
dynamiek die erachter zit. Of
je nu een oorlog hebt of een
geschil over een erfenis, je staat
voor een probleem en moet dat
weten te hanteren. In de wetenschap heeft lang de nadruk gelegen op het kijken naar de oplossingen van conflicten, maar in
de praktijk worden veel conflicten niet echt beëindigd. Soms
moeten de betrokkenen genoegen nemen met een status quo.
We bestuderen niet alleen het
eindpunt van een conflict, maar
ook het ontstaan ervan en het
hele spel van escalatie en
de-escalatie.’

Lessen voor het heden
‘De manier waarop men in de
Hanze met geschillen omging,
was heel pragmatisch. Conflicten
werden niet alleen zo snel
mogelijk opgelost, maar ook
goed afgebakend. Als steden
een verhitte ruzie hadden over
een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de handel in vis, bleven
ze op andere terreinen gewoon
samenwerken. Ze waren zich
ervan bewust dat een conflict
zich niet over de hele relatie
heen hoeft uit te strekken.
Kijken naar de werkwijze binnen
de Hanze biedt natuurlijk geen
kant-en-klare oplossingen voor
conflicten in het heden, maar
wel interessante inzichten. Bijvoorbeeld over het belang van
het scheiden van issue en relatie,
het uitgebreid nadenken over
de gevolgen van een conflict,
en de flexibiliteit. Door het palet
aan mogelijkheden voor conflictbeheersing breed te houden
– denk ook bijvoorbeeld aan de
hedendaagse arbitrage en mediation – heb je meer wegen om
tot een oplossing te komen.’

Ze zijn vaak goed gedocumenteerd, want juist als er iets misgaat schrijven mensen dingen
op. Conflicten zeggen ook iets
over een samenleving in het
algemeen, want ze zijn onderdeel van de maatschappelijke
interactie.
Om mijn onderzoek te vertalen
naar een breder publiek heb
ik vorig jaar een jeugdboek
gemaakt, ook voor mijn eigen
kinderen. Ik heb het geschreven
in het Pools, mijn moedertaal,
en er wordt gewerkt aan een
Engelse vertaling. Het verhaal
gaat over twee kinderen, eentje
in de zestiende eeuw en een in
het heden. Er komen verschillende conflicten aan bod, zoals
een rechtszaak met Hollandse
schippers. Ook de pest van 1564
en corona komen voorbij. Met
het boek hoop ik over te brengen hoe historisch archiefonderzoek werkt en waarom geschiedenis zo belangrijk is.’

Een jeugdboek over
middeleeuwse
conflicten
‘Het bestuderen van conflicten
is een heel praktische lens om de
geschiedenis door te bekijken.
Lees een uitgebreide versie van
dit interview op uva.nl/fgw
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Justyna Wubs-Mrozewicz is
universitair hoofddocent
Middeleeuwse geschiedenis
en verbonden aan de Amsterdam School for Regional,
Transnational and European
Studies (ARTES). Haar Vidiproject ‘Managing multi-level
conflicts in commercial cities
in northern Europe (ca. 13501570)’ loopt van 2018 tot 2023.
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Hoe maak je koloniale geluidsarchieven toegankelijk voor de gemeenschappen waar het
erfgoed vandaan komt? In hun project DeCoSEAS
(Decolonizing Southeast Asian Sound Archives)
gaan Barbara Titus en meLê yamomo dit onderzoeken. Daarbij werken ze intensief samen met
musea, archieven, wetenschappelijke instellingen
en ngo’s in Zuidoost-Azië.

Barbara Titus is universitair
hoofddocent culturele muziekwetenschap, meLê yamomo is
theatermaker en universitair
docent theaterwetenschap en
performance studies. Beiden zijn
verbonden aan de Amsterdam
School for Cultural Analysis
(ASCA).
Begin 2021 kregen Titus en
yamomo voor het project
DeCoSEAS een subsidie toegekend vanuit het European Joint
Programming Initiative Cultural
Heritage (JPICH).
www.decoseas.org
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Samen de wetenschap
dekoloniseren
meLê: ‘Geluid is een belangrijke

tot een archief in Berlijn waar

werken om te kijken hoe we

dekolonisatie-methode, want het

erfgoed ligt opgeslagen uit mijn

koloniale archieven toegankelijk

biedt een ander perspectief op

eigen cultuur.’

kunnen maken voor de belang-

de geschiedenis. Mensen die niet

B: ‘meLê en ik hebben verschil-

hebbenden daar. Om jongeren

kunnen lezen en schrijven zijn

lende achtergronden: hij is in Azië

erbij te betrekken, gaan we

zwaar ondervertegenwoordigd in

geboren en woont nu in Europa,

bijvoorbeeld kijken of we song

geschreven bronnen. Via geluid

ik ben in Europa geboren en heb

contests kunnen organiseren

worden ook hun stemmen

grote delen van mijn jeugd in

met oude muziek uit het archief.’

gehoord. Denk daarbij niet alleen

Indonesië doorgebracht. Die ver-

M: ‘Wij spelen vooral een facilite-

aan muziek, maar ook aan bijvoor-

schillen maken de samenwerking

rende rol: we zetten een infra-

beeld radio-opnames en

tussen ons heel waardevol. Omdat

structuur op, brengen mensen met

soundscapes. Hoe klonk

we met dit project zo'n uitgespro-

elkaar in contact en ondersteunen

bijvoorbeeld de aanleg

ken dekolonisatie-agenda hebben,

bestaande initiatieven. Nadenken

van de Birma-spoorlijn?’

vinden we het belangrijk te erken-

over hoe we erfgoed toegankelijk

Barbara: ‘Veel unieke

nen dat onderzoek teamwerk is.

kunnen maken is belangrijk,

geluidsopnames uit

Ideeën ontstaan in gezamenlijk-

maar alleen de toegang regelen

Zuidoost-Azië liggen

heid, met sparren en bijstellen,

is oppervlakkige dekolonisatie.

opgeslagen in Europa en

aanmoedigen en bekritiseren.’

Want wie heeft de macht om over

zijn niet toegankelijk voor

die toegang te beslissen? Daar

het materiaal vandaan komt.

Song contests met
archiefmuziek

Daar willen we met ons

B: ‘Veel concepten in de weten-

onze partners over nadenken.

de gemeenschappen waar

moet het ook over gaan. In ons
project willen we daar samen met

project DeCoSEAS verande-

schap zijn eurocentrisch. Muziek

Het gaat over hun erfgoed, dus

ring in brengen. We gaan de

is bijvoorbeeld een westerse

wij willen graag van hen weten

Jaap Kunst Geluidscollectie

constructie. Denk aan de roep van

hoe zij willen dat het gecureerd

online beschikbaar maken,

een moskee: voor mij klinkt dat

wordt, in plaats van dat wij in

die muziekopnames bevat uit het

als muziek, maar voor een moslim

Europa dat bepalen.’

voormalige Nederlands-Indië.’

is het een gebed, geen muziek.

M: ‘Een van de redenen waarom

In ons project proberen we juist

een deel van het discours over de

niet eurocentrisch te werk te gaan.

geschiedenis van Zuidoost-Azië

De belangrijkste partijen in het

nog altijd koloniaal is, is dat veel

project zijn onze partners in

materiaal in Europese archieven

Zuidoost-Azië: musea, archieven,

ligt en voornamelijk toegankelijk

wetenschappelijke instellingen en

is voor Europeanen. Ik heb daar

ngo’s die zich bezighouden met

zelf ook ervaring mee: het kostte

archivering en muziekwetenschap.

me jaren om toegang te krijgen

Met hen gaan we intensief samen-

Lees een uitgebreide versie van
dit interview op uva.nl/fgw
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Iedere cultuur heeft haar eigen versie van moderniteit,
stelt onderzoeker Shola Adenekan. In zijn ERC-project
YORUBAPRINT onderzoekt hij hoe de komst van de
drukpers de Nigeriaanse geschiedenis, literaire traditie
en moderniteit beïnvloedde.

Moderniteit en de
drukpers in Nigeria
‘Halverwege de negentiende
eeuw kwam de drukpers naar
Nigeria, samen met de Europese
kolonisatoren en het christendom.
Er ontstond een nieuwe klasse
van Afrikanen die op Europese
missiescholen werden opgeleid
en konden lezen en schrijven
in het Engels. De komst van
de drukpers speelde een grote
rol in dat proces, want door
de printcultuur begon men de
Engelse taal boven Afrikaanse
talen als het Yoruba te plaatsen.
Het Engels werd de taal van
de moderniteit.’

Verschillende
moderniteiten
‘De printcultuur gaf de Yoruba
in Nigeria ook de kans hun
eigen cultuur en moderniteit te
laten zien, maar hun idee van
moderniteit kwam niet voort uit
de drukpers of het kolonialisme.
Niet-Europeanen kenden de
concepten vooruitgang en
moderniteit al lang voordat
de Europeanen kwamen. Er is
Indiase moderniteit, Nigeriaanse
moderniteit, elke cultuur heeft
haar eigen notie van moderniteit. De Europese versie is
dominant geworden, omdat de
Europeanen die aan anderen
oplegden.

In mijn project YORUBAPRINT
ga ik onderzoeken wat 150 jaar
printcultuur in de Yoruba-sprekende regio van Nigeria teweeg
heeft gebracht. Hoe heeft men
via de drukpers de loop van de
Nigeriaanse literaire geschiedenis veranderd? Om dit te onderzoeken ga ik in de nationale
archieven van Nigeria allerlei
soorten publicaties bekijken,
van krantenartikelen tot korte
verhalen, vanaf halverwege de
negentiende eeuw tot nu.
Het idee voor dit project ontstond tijdens mijn vorige onderzoek, waarin ik me richtte op de
digitale cultuur. Op het internet
is het Engels de dominante taal;
het gebruik van Afrikaanse
talen is er zeer minimaal. Ik
wilde weten hoe het Engels zo
belangrijk was geworden, en
ging daarom terug in de tijd,
naar de komst van de drukpers.’

De digitale ruimte
‘Het interessante van de digitale
cultuur, waarover ik onlangs een
boek heb gepubliceerd, is dat
het ook juist een plaats is waar
minderheden, zoals queers en
transgenders, hun stem kunnen
laten horen. Omdat hun verhalen niet door de mainstream

uitgevers in Afrika werden
gepubliceerd, begonnen deze
auteurs te schrijven voor online
platforms. Toen ik na mijn
studie als journalist werkte
in het Verenigd Koninkrijk,
was ik omringd door schrijvers,
ook Afrikaanse schrijvers.
Het viel me op dat de verhalen
die zij online publiceerden
authentieker waren dan wat
ze publiceerden op papier.
Zo ontstond mijn interesse in
de relatie tussen Afrikaanse
literatuur en nieuwe media, die
ik vervolgens wetenschappelijk
ben gaan onderzoeken.’

Publiceren in Afrikaanse
talen
‘Veel Afrikaanse auteurs
schrijven liever in het Engels
dan in Afrikaanse talen. Ik heb
mijn eigen boek ook in het
Engels geschreven en niet in
mijn moedertaal, het Yoruba.
Eigenlijk is dat heel triest.
Ik hoop dat er in de toekomst
meer in Afrikaanse talen wordt
gepubliceerd, ook in de wetenschap. Het zou bijvoorbeeld
heel mooi zijn als mensen hun
scriptie of proefschrift over
Afrikaanse literatuur niet in
het Engels zouden schrijven,
maar in het Yoruba of Swahili.’

Lees een uitgebreide versie van
dit interview op uva.nl/fgw
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Shola Adenekan is universitair
docent en verbonden aan de
Amsterdam School for Cultural
Analysis (ASCA). In 2020 kreeg
hij een ERC Starting Grant
toegekend voor het project
‘YORUBAPRINT - The Yoruba
Print Culture: Networks and
Modernities, 1852- Present’.
Van zijn hand verscheen African
Literature in the Digital Age.
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Amsterdam is de hoofdstad van kunst en
cultuur, de stad die belangrijk is voor de
ontwikkeling van de nationale en
Europese identiteit en een voorbeeld
van een grootstedelijke, multiculturele,
meertalige samenleving die al eeuwenlang functioneert als een smeltkroes van
mensen en ideeën.
De Faculteit der Geesteswetenschappen
bevindt zich letterlijk en figuurlijk midden
in de stad. Onze wetenschappers werken
intensief samen met tal van culturele
en maatschappelijke organisaties en
bedrijven. Het palet van de faculteit
wordt bepaald door dat wat Amsterdam
bijzonder maakt.
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Opera en Ballet

Staat van de Europese literatuur

Dodenherdenking

Welke denkbeelden, verlangens en idealen

Op 18 september spreekt schrijver Philipp Blom

Rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag laten

Facing Srebrenica and the Future
of Memory in Europe

resoneren in opera en ballet? Hoe sluiten de

de eerste Staat van de Europese literatuur uit.

wetenschappers van de faculteit hun stem

De expositie From what will we reassemble

grote thema’s aan bij actuele (levens)vragen?

Volgens initiatiefnemer Guido Snel zal deze

horen in diverse media: Frank van Vree over

ourselves brengt zes hedendaagse kunstenaars,

En hoe ver reiken hun wortels in de cultuur-

jaarlijkse lezing het belang van Europese litera-

onder andere de herinneringscultuur en de

een team van onderzoekers en een architect in

geschiedenis? In samenwerking met SPUI25 en

tuur voor het voetlicht brengen, mensen

toespraak van koning Willem-Alexander in

Framer Framed bij elkaar om na te denken over

Nationale Opera & Ballet organiseert de facul-

bewust maken van hoe belangrijk de kern-

Trouw, op het NOS Journaal, op Scientas.nl,

een cruciale vraag van de Kroatisch-Bosnische

teit een reeks lezingen onder leiding van Joep

waarden - nieuwsgierigheid, verbeeldings-

in Historisch nieuwsblad en nu.nl; Paul van de

auteur Jozefina Dautbegović: uit welke frag-

Leerssen. De reeks start met Nabucco: Verdi en

kracht, reflectie, vernieuwing - van literatuur

Water over Nederlandse collaborateurs op

menten – beelden, verhalen, archieven, histori-

het nationalisme, gevolgd door een lezing over

en cultuur voor Europa zijn.

NPO Radio1 en BN de Stem, Peter Romijn over

sche overblijfselen – stel je een leven samen in

de aantrekkingskracht van Frida Kahlo voordat

In de eerste editie geeft Blom zijn kijk op de

waarom de oorlog voor de Nederlanders na

het kielzog van genocide? Guido Snel presen-

de reeks vanwege de lockdown wordt stop-

nieuwe rol van verhalenvertellers in een wereld

1945 nog jaren doorging in De Kanttekening

teert onder andere zijn onderzoeksproject

gezet.

die ingrijpend is veranderd door klimaatcrisis,

en in Trouw, Remco Raben over de vergeten

Facing Srebrenica and the Future of Memory

pandemie en economische malaise, en de rol

oorlog in Indonesië, Huub Wijfjes over de ver-

in Europe.

van literatuur in het vinden van een gemeen-

zetsmensen die stierven voor Trouw en Reza

Muziek, cocktails én wetenschap
in Paradiso

schappelijk sociaal doel.

Kartosen-Wong over de verschrikkingen van

Op 27 januari geeft Henkjan Honing in Paradiso

De Staat gaat vooraf aan de European

Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezet-

een college in het kader van de reeks Science &

Literature Night, een jaarlijks literair festival

ting in Het Parool.

Cocktails. In The evolving animal orchestra

georganiseerd door EUNIC, dat auteurs van

vertelt hij over zijn zoektocht om te ontdekken

naam en veelbelovend literair talent uit heel

of de mens de eigenschap van muzikaliteit deelt

Europa samenbrengt.

met andere dieren.

Sobibor-interviews in collectie
US Holocaust Memorial Museum

Wonden, bloed en haren:
het lichaam in de middeleeuwse
kunst
Heiligen zonder hoofd, een volledig behaarde
Maria: in de late middeleeuwen werd het
lichaam op een bijzondere manier afgebeeld.

Het United States Holocaust Memorial Museum

Bloederig, rauw, misschien zelfs vies. Docent

in Washington DC gaat een serie interviews

middeleeuwse kunstgeschiedenis Wendelien

Naar aanleiding van de Nationale Holocaust

van hoogleraar Oral history en cultuur Selma

van Welie onderzoekt dit onderwerp al jaren en

Is kunstmatige intelligentie in staat om een suc-

Herdenking zijn diverse UvA-historici in de

Leydesdorff opnemen in de collectie. Het gaat

stelt de tentoonstelling Body Language samen,

cesvolle songfestival-hit te helpen componeren?

media. Frank van Vree noemt de excuses van

om gesprekken met overlevenden van ver-

die vanaf september te bewonderen is in

Het team Can AI Kick It met onder anderen

de Nederlandse regering in Trouw een histo-

nietigingskamp Sobibor en nabestaanden

Museum Catharijneconvent.

John Ashley Burgoyne heeft met behulp van

risch moment: de eerste keer dat de politiek

van hen die het kamp niet overleefden.

AI en rapper Willie Wartaal het nummer Abbus

verantwoordelijkheid neemt voor het optreden

gemaakt dat het opneemt tegen andere

van ambtelijke apparaten.

AI-nummers uit Europa en Australië. Abbus

Johannes Houwink ten Cate en Peter Romijn

behaalde de derde plaats van de eerste editie

reageren in Historisch Nieuwsblad verrast en

van het AI Song Contest.

positief op Rutte’s toespraak. Volgens Houwink

AI songfestival

Tijdschrift voor wereldliteratuur

Herdenking Holocaust

ten Cate rehabiliteer je zo slachtoffers en
nabestaanden; Romijn constateert dat nu de

Armada verschijnt weer voor het eerst sinds

parameters van de historische discussie verlegd

2013 in print als onderdeel van de Nederlandse

worden.

Boekengids. Dit is een initiatief van onder

Emile Schrijver publiceert een opiniestuk in

anderen Marleen Rensen, Suze van der Poll en

Het Parool waarin hij concluderend stelt dat

Tycho Maas, die allen als redacteur bij dit lite-

de enige lering uit de gruwelen van Auschwitz

rair tijdschrift betrokken zijn.

is ‘kijk niet weg en verhef je stem bij alle
mogelijke uitingen van onverdraagzaamheid’.

IN HET NIEUWS

Midden in de stad

In de zeventiende eeuw beeldden
kunstenaars zwarte mensen af zonder
stereotypen
ELMER KOLFIN IN HET PAROOL OVER TENTOONSTELLING HIER. ZWART IN
REMBRANDTS TIJD

Midden in de stad
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Scheurkalender

Amsterdam dit jubileum met twee Lunch Talks

CLOSE UP – over maatschappelijke vraagstukken

stoel). De Jongs laatste collegereeks heeft als

Onder leiding van Alla Peeters-Podgaevskaja en

die de Innere Einheit van Duitsland, maar ook

en geesteswetenschappelijke antwoorden -

thema 'mens - natuur' en de samenhang tussen

tion for the EU, met o.a. Karin Wester en

Petra Sleeman is de scheurkalender Meer dan

de eenheid binnen de Europese Unie belichten.

wordt voortgezet met avonden over schaamte

cultuur en natuur in de afgelopen 400 jaar.

Luiza Bialasiewicz.

en moderne liefde. Vanaf september is Roaring

De colleges gaan uit van de biophilia-hypothese

2020s te zien, een groeiende digitale kunstcol-

van de Harvard bioloog Edward Wilson,

kwaad. Jaap Goedegebuure en Marita

lectie. In oktober gaat VOX-POP na een lange

die onze ‘liefde voor het levende’ beschouwt als

Mathijsen wijden de jaarlijkse lezing van

woorden alleen ontwikkeld, in samenwerking

•	
Libya and the lessons of the 2011 interven-

•	
Fijn bederf. Jacob Israël de Haan en het

Universiteit van Amsterdam

•	
De politieke biografie. Van de Klassieke
Oudheid tot nu. Met o.a. Remieg Aerts en
Jaap Cohen.
•	
Natuur als personage. Ecofeministische

komen vele talen aan bod, het Nederlands

Antonis Pittas nieuwe Honorary
Fellow

vormt de rode draad.

De faculteit benoemd in november een nieuwe

corona-sluiting kort weer open met de lustrum-

het resultaat van een biologisch evolutieproces.

het genootschap Jacob Israël de Haan aan

Honorary Fellow: beeldend kunstenaar Antonis

tentoonstelling Humanities ever after. In het

Huisdier, tuinplant, strand, bos en hei, een

het denken over goed en kwaad in het werk

Kieft in gesprek met filosoof en Denker

Pittas. Als honorary fellow gaat hij zich richten

kader van de samenwerking met IDFA houden

stadspark en dierentuin, bloemen op tafel: onze

van De Haan.

des Vaderlands Daan Roovers over AI en

op het thema Recycling History. In zijn werk

studenten nagesprekken met filmakers van over

‘biophilia’ en ons verlangen naar de natuur is er

In deze achtdelige podcastserie gaat Karel

onderzoekt Pittas historische en kunsthistori-

de hele wereld. Samen met de Waalse Kerk

altijd, zelfs in de meest kunstmatige omgevingen,

van der Toorn in gesprek over de geschiedenis

sche aspecten van de publieke ruimte en de

start met Van God los? een nieuwe serie over de

zoals de stad. De Jongs afscheidsessay krijgt de

van de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament).

sociale en politieke implicaties ervan. Zijn kunst

verbinding tussen academia, kerk en maat-

titel Biophilia - van vensterbank tot landschap.

De luisteraar maakt kennis met alle boeken

gaat de verbinding aan met de architectuur en

schappij.

en de ontstaansgeschiedenis. De confrontatie

de sociale dynamiek van de omgeving. Hierbij

tussen onderzoek en traditie leidt tot verras-

staat de vraag centraal hoe het verleden in

Illustere School

Marita Mathijsen en Selma Leydesdorff nemen

de betekenis en ontwikkeling van het begrip

populisme. Met o.a. Matthijs Lok, NIAS fellow

sende inzichten in de verborgen kanten van

relatie staat tot het heden, en vice versa.

Het Publieksprogramma van de Faculteit der

in het voorjaar het initiatief - ‘nu iedereen thuis

cynisme door de eeuwen heen, met Darren

(2020) en universitair docent Moderne Euro-

het Oude Testament.

Pittas is de vijfde Honorary Fellow van de

Geesteswetenschappen biedt geïnteresseerden

zit en de stad verlaten oogt’ - om via een online

Gardner, Arnold Heumakers, Marli Huijer,

faculteit. Eerder werd het fellowship toegekend

de mogelijkheid deel te nemen aan actueel

lezingenreeks een proef van al het moois en

Tim Fransen en David Rijser.

aan schrijver Abdelkader Benali, opera- en

academisch onderwijs op het gebied van kunst,

verrassends wat de Faculteit der Geestesweten-

theaterregisseur Pierre Audi, schrijver en

cultuur, geschiedenis, filosofie, regiostudies,

schappen in huis heeft, zichtbaar te maken voor

Eva Meijer en Ellen Deckwitz verkennen

UvA-archeologen doen onderzoek naar het

publicist Arnon Grunberg, en cabaretier

religiewetenschap en literatuur. Het publieks-

een breed publiek. In de maanden juni en juli

de potenties van stilte.

leven in de Waterloopleinbuurt in de 17de

Freek de Jonge. Met het Honorary Fellowship

programma van de faculteit wordt verzorgd

geven tien prominente hoogleraren uit diverse

eeuw. Ze maakten 3D-reconstructies van hoe

wil de faculteit de aandacht voor de praktijk

door de Illustere School. Bijna 700 mensen

geesteswetenschappelijke disciplines een online

mogelijk. Een debatavond over een aantal

voor menselijk gedrag? Wetenschapsfilosofe

de wijk er ooit moet hebben uitgezien. Het

van kunst en cultuur in onderwijs en onder-

nemen enthousiast deel aan de online lezingen

college: Marieke Schavemaker, Fred Weerman,

punten uit 40 Stellingen over de Wetenschap

Lorraine Daston onderzoekt waarom het

resultaat is te bewonderen in de tentoonstelling

zoek bevorderen.

en collegereeksen.

Joep Leerssen, Rens Bod, Herman Pleij, Mieke

van wetenschappers Rens Bod, Remco Breuker

‘zijn’ van de natuur bij de mens steeds weer

Bal, Frank van Vree en Ieme van de Poel; ook

en Ingrid Robeyns.

met uitgeverij Lias en IXA-UvA. In de kalender

De verborgen geschiedenis
van de Hebreeuwse Bijbel

17de-eeuwse Waterloopleinbuurt in 3D

Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten in

Dit hebben wij in huis

• Hollywood Double Agent. Disinformation
as Drama. Een avond over de Koude Oorlog,
met o.a. Ruud van Dijk en George Blaustein.
•	
Antiek en modern cyn(ic)isme. Nu niemand
nog Hermans of Reve leest rijst de vraag hoe
het staat met het cynisme in onze tijd. Over

•	
Stilte. Spreken is zilver, zwijgen is goud?

•	
Een andere universiteit is noodzakelijk en

perspectieven. In samenwerking met Imagine
Film Festival.
•	
AI en de toekomst van populisme. Ewoud

de toekomst van populisme.
•	
De Socratesbeker 2020. Een avond over
het beste filosofieboek van 2020, in samenwerking met Stichting Maand van de
Filosofie en Atheneum Boekhandel.
•	
NIAS Talks. Nieuwe smaken van het nationaal

pese Geschiedenis aan de FGw.
•	
Changing geopolitical orders. Met o.a.
George Blaustein, Artemy Kalinovsky en
Luiza Bialasiewicz.
•	
Tegen de natuur in. Waarom verwijzen
we naar de natuur als het gaat om normen

een ‘zou moeten zijn’ wordt.

het Joods Historisch Museum, die op 1 oktober

VOX-POP Creative Space

Biophilia

wordt geopend door burgemeester Femke

VOX-POP, de creatieve ruimte van de geestes-

In het najaar geeft prof. dr. Erik de Jong zijn

enthousiast ontvangen, naast een talrijk live

zijn mogelijke lessen door de eeuwen heen,

stoomschip Rotterdam. Over de geschiedenis

Halsema. Bezoekers kunnen via touchscreens

wetenschappen, opent het jaar met de tentoon-

laatste reeks colleges voor studenten en toe-

publiek worden de lezingen ook achteraf

met o.a. Thomas Nys.

van het interieur en de vele kunstwerken die

over de 17de-eeuwse eilanden Vlooienburg

stelling Stories from Kameoka van Philo Ouwe-

hoorders van de Illustere School. Erik de Jong

massaal bekeken.

en Valkenburg dwalen.

leen over het moderne Japanse platteland met

bezette elf jaar lang de bijzondere leerstoel

in dat kader een film- en een pecha kucha-

Cultuur, Landschap en Natuur (de ARTIS Leer-

Mathijsen en Leydesdorff zelf. De reeks wordt

•	
Denken over het kwaad. Over het kwaad en

•	
Writing about Lebanon, what is happening
now? Met Pierre Jarawan en Michiel

•	
Restaureren in woelig water. Kunst op het

het ss Rotterdam rijk is.
•	
Lancering Plaf Magazine editie 2. Keuze-

Geesteswetenschappers
bij SPUI25

In oktober is het 30 jaar geleden dat de Duitse

debatten, seminars, work-

De faculteit is een prominente partner van

econoom en socioloog Hans Abbing

praktijk toegankelijker maken voor studen-

eenwording werd voltooid. De impact van deze

shops van en door onderzoe-

SPUI25, het podium in de Amsterdamse

– emeritus hoogleraar Kunstsociologie aan

ten filosofie én geïnteresseerden zonder

historische gebeurtenis is tot op de dag van

kers en studenten is er eigen

binnenstad met een rijke en drukke academisch-

de UvA – buigt zich over de vraag of de

vandaag voelbaar, in Duitsland, maar ook in

programmering die samen

culturele programmering. Voorbeelden van

gevestigde kunsten de laatste jaren minder

Europa. Op 6 en 8 oktober viert het Duitsland

met de programmacommissie

bijdragen van FGw-onderzoekers zijn:

exclusief geworden zijn.

Instituut in samenwerking met de Duitse

van FGw-studenten wordt

Ambassade Den Haag en het Goethe-Institut

gemaakt. De jaarlijkse serie

IN HET NIEUWS

avond over Japan. Naast

Duitse eenwording

How a dating app helped
a generation of Chinese
come out of the closet
WANG SHUAISHUAI IN NEW YORK TIMES OVER
DIGITALE GAY-DATING IN CHINA

Leezenberg.
•	
Zijn de kunsten voor iedereen? Kunstenaar,

vrijheid in een neoliberale samenleving.
Filosofiestudenten willen de academische

filosofische scholing.
•	
Welke ‘VOC-mentaliteit’? Over koloniale
ideeën, toen en nu.

Boeken
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boEken202o
Wetenschappelijke en publicaties voor een
breed publiek van geesteswetenschappers
over de meest uiteenlopende thema’s
Baldi

LITERARY CRITICISM • ITALIAN STUDIES

Series: The Fairleigh Dickinson University Press Series in Italian Studies
General Editor: Dr. Anthony Julian Tamburri, Dean of the John D. Calandra Italian

the
AUTHOR
in
CR ITICISM

American Institute
The Author in Criticism: Italo Calvino’s Authorial Image in Italy, the United States, and the United
Kingdom explores the cultural and historic patterns and differences in the critical readings of

the AUTHOR in CR IT ICISM

Italian author Italo Calvino’s works in the United States of America, the United Kingdom,
and Italy. It considers the external factors that contribute to create recognizable patterns in the
readings of Calvino’s texts in different contexts. This volume therefore covers, most notably,
matters of genre (science fiction, postmodernism), cultural perceptions and conventions,
the (re)current image of the author in different media, academic schools, -curricula and
-canons, biographical information (such as gender and background), and translation and the
language in which the author speaks (or fails to speak) to us. It traces the influence of these
aspects in the academic discourse on Calvino. The Author in Criticism also analyzes Calvino’s
various professional roles as writer, editor, essayist, journalist, private correspondent, and
public, cosmopolitan intellectual, reappraising their often little acknowledged importance for
academic criticism. An important underlying idea is that the preconceived image that every
critic has of Calvino before even opening one of his books is often solidified and repeated even
in the most refined and complex critical analyses. This volume purposefully foregrounds the
textual and non-textual parts that are usually considered peripheral to the works of an author,
such as book covers, blurbs, reviews, talks, interviews, etc. In this way, this book provides
insight into the reception of Calvino’s works in different countries. Moreover, it forms a
broader reflection of and on important constants in the workings of literary criticism, and on
the way academic discourses have developed in various cultural contexts over the last decades.

Borgioli, L., Cremonesi, P.,

de Vos, L.E.R.

Veenstra, T. (Ed.)

Peschar, R., e.a.

Dramatische Vrouwen. Een

Advances in Contact Linguistics:

Synthetische harsen die gebruikt

geschiedenis van iconische

In honour of Pieter Muysken

worden bij de behandeling van

vrouwen op het toneel

polychrome kunstwerken
Italo Calvino’s Authorial

United Kingdom

ELIO ATTILIO BALDI is lecturer at the Department of Italian Studies at the

ELIO ATTILIO BALDI

ISBN 978-1-68393-191-1
9 0 0 0 0
9 781683 931911
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Даулатшах ал-Испиджаби
RENS BOD | REMCO BREUKER | INGRID ROBEYNS

Бурхан аз-закирин
Доказательство
для поминающих

Hoogleraren Rens Bod, Remco Breuker en
Ingrid Robeyns spijkeren met dit pamflet veertig
stellingen aan de poort van de universiteit. Het
moet anders.
De universiteit verkeert in een ernstige crisis. Er is een
grote toestroom van studenten, onderwijs en onderzoek
worden uiteengetrokken, er is al bijna twintig jaar te weinig
geld om aan haar maatschappelijke opdracht te voldoen en
er is sprake van een extreme hiërarchie. Gevolgen zijn een
ongezond hoge werkdruk, steeds minder onderzoekstijd,
aanhoudende sociale onveiligheid en een democratisch
tekort. De politiek pleegt roofbouw op de wetenschappers
en voert een verdeel-en-heersstrategie door een fictief
onderscheid te maken tussen enerzijds de ‘zachte’ sociale en
geesteswetenschappen, en anderzijds de ‘harde’ technische
en bètawetenschappen. De universiteitsbestuurders blijken
niet in staat het tij te keren.
In dit pamflet doen drie toonaangevende wetenschappers aan
de hand van veertig provocerende stellingen voorstellen om
de universiteit weer te herstellen tot een prachtige institutie
die cruciaal is voor een welvarende, democratische en
toekomstgerichte samenleving. Zij laten zien dat een andere
universiteit niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk is. De
auteurs zijn allen actief binnen bewegingen om de universiteit
te vernieuwen en hebben achtergronden in zowel de alfa-, bètaals gammawetenschappen.

Жизнь
философское
учение Муллы
Садры
Бурханиаз-закирин
Доказательство
Для поминающих

Сибирские легенды об исламизации
приписывают Даулатшаху ал-Испиджаби ключевую роль в становлении культа
святых вокруг Тобольска. Ал-Испиджаби не был одинок в своей роли «открывателя» священных захоронений – и до,
и после него были известны имена праведников, занимавшихся тем же. Тем
не менее именно он оставил наиболее
яркий след в истории региональной
исламской культуры. В Восточном секторе библиотеки Казанского университета хранится автограф сочинения
«Бурхан
аз-закирин»,
законченного
в 1705 г. Этот трактат посвящен рассказу о суфиях, практикующих громкий
зикр. В Институте восточных рукописей
РАН в составе сборной рукописи имеется фрагмент сочинения Даулатшаха
ал-Испиджаби с апологетикой радений в суфийской ритуальной практике.
Этот текст был составлен в Тобольске
в 1695 г. Фактически мы имеем дело
с самыми ранними из известных на сегодняшний день мусульманских нарративов, созданных в Западной Сибири.

Bosman, A.F.W., Haynes, I.P. (Ed.),

Bacchae: een tragedie van

Liverani, P. (Ed.)

Euripides

The Basilica of Saint John Lateran

Dieleman, C., Zangl, V., Danner, H.,

to 1600. (British School at Rome

Franzen, R.

Studies)

Inleiding in de dramaturgie

Calvino’s Authorial Image in Italy,

Brüggen Israëls, M.

Dunajcsik, P., Latzko-Toth, G.

the United States, and the United

Piero della Francesca and the

Can we escape platforms?

Kingdom

Invention of the Artist

Bechmann Pedersen, S., Noack, C.

Bustanov, A.K., Nikitenko, E.

Lulof, P., Stols-Witlox, M. (Eds.)

(Eds.)

Даулатшахал-Испиджаби.

Reconstruction, Replication and

Tourism and Travel during the

Бурханаз-закирин

Re-enactment in the Humanities

Cold War: Negotiating Tourist

("Доказательстводля

and Social Sciences

Experiences across the Iron Curtain

поминающих")

Bialasiewicz, L., Gentile, V. (Eds.)

Christ, J. (Ed.), Leopold, K. (Ed.),

Wesselman, D. (Eds.)

Spaces of Tolerance: Changing

Loick, D., Stahl, T. (Ed.)

Heterotopia and Globalisation

Geographies and Philosophies

Debating Critical Theory:

in the Twenty-First Century

of Religion in Today's Europe

Engagements with Axel Honneth.

Ferdinand, S., Souch, I.,

04-08-20 17:11

WOMEN AND
SOCIET Y IN THE
ROMAN WORLD

II

and semantics; on the other hand, they investigate linguistic phenomena that
particularly pertain to the level of discourse, such as tense and discourselinguistic phenomena of politeness and identity.

EMILY A. HEMELRIJK
www.degruyter.com
ISBN 978-3-11-067817-8
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MET EEN DRUKPERS
DE OCEAAN OVER

n dit boek op

MET EEN DRUKPERS
DE OCEAAN OVER
Nineteenth-century national movements perceived the nation as a community defi ned
by language, culture and history. Part of the infrastructure to spread this view of the
nation were institutions publishing literary and scientific texts in the national language.
Starting with the Matica srpska (Pest, 1826), a particular kind of society was established
in several parts of the Habsburg Empire – inspiring each other, but with often major
differences in activities, membership and fi nancing. Outside of the Slavic world
analogous institutions played a similar key role in the early stages of national revival in
Europe. The Matica and Beyond is the first concerted attempt to comparatively investigate
both the specificity and commonality of these cultural associations, bringing together
cases from differing regional, political and social circumstances.

KOLONIALE BOEKCULTUUR IN

Contributors are: Daniel Baric, Benjamin Bossaert, Marijan Dović, Liljana Gushevska,
Jörg Hackmann, Roisín Higgins, Alfonso Iglesias Amorín, Dagmar Kročanová, Joep
Leerssen, Marion Löffler, Philippe Martel, Alexei Miller, Xosé M. Núñez Seixas, Iryna
Orlevych, Magdaléna Pokorná, Miloš Řezník, Jan Rock, Diliara M. Usmanova, and
Zsuzsanna Varga.
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Edited by Lidewij van Gils, Caroline Kroon and
Rodie Risselada

Bod, L.W.M., Breuker, R., Robeyns, I.

(Essex Studies in Contemporary

Fischer, O.C.M., Perniss, P.,

Critical Theory)

Ljungberg, C.
Operationalizing Iconicity: Iconicity

40 Stellingen over de Wetenschap
De Cesari, C., Kaya, A. (Eds.)
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in Language and Literature

Bod, L.W.M., Collini, S., O'Neill, O.,

European Memory in Populism:

The Humanities in the World

Representations of Self and Other.

Föllmer, M.J.

(Critical Heritages of Europe)

Culture in the Third Reich

Robbe, K. (Eds.)

de Koning, M., Becker, C., Roex, I.

Forceville, C.J.

Post-Soviet Nostalgia: Confronting

Islamic Militant Activism in

Visual and Multimodal

the Empire's Legacies

Belgium, The Netherlands and

Communication: Applying

Germany: "Islands in a Sea of

the Relevance Principle

Boele, O., Noordenbos, B.,

Disbelief"

SERIES EDITOR: Joep Leerssen,
University of Amsterdam
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LEMMATA LINGUISTICA LATINA

This second volume contains papers which focus on the levels of clause and
A Sourcebook of Inscriptions from the Roman West
discourse. On the one hand, they address clause-internal questions of syntax

Edited by Lidewij van Gils, Caroline Kroon and Rodie Risselada

Lemmata Linguistica Latina consists of two volumes: Words and Sounds
(Volume I) and Clause and Discourse (Volume II). The volumes bring
together contributions presented at the XIXth International Colloquium on
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Latin linguistics with various theoretical and methodological approaches.
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Beyond Journalism

Jeurissen, S., de Jong, I.

Baldi, E.A.
Een andere universiteit is
noodzakelijk en mogelijk.

Deuze, M., Witschge, T.

Artz, R., van den Bergh, A.,

Image in Italy,
the United States, and the

University of Amsterdam.
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Gauthier, D. (Ed.)

Kroon, C.H.M., van Gils, L.W.,

Pisters, P.

Segal, Z., Vannieuwenhuyze, B.J.

List server busy. Full Digest

Risselada, R. (Eds.)

New Blood in Contemporary Cinema:

Motion in Maps, Maps in Motion:

Rescheduled: A compendium of

Lemmata Linguistica Latina.

Women Directors and the Poetics of

Mapping Stories and Movement

listserv discussions & divagations

Vol. 2: Clause and Discourse

Horror

through Time

Kruizinga, S.F., Petram, L.

Podgaevskaja, A.V.

Stanczyk, E.M.

Gobbo, F.

De oorlog tegemoet. Nederlanders

Rusland zonder grenzen. Tekstboek

Commemorating the Children of

Introduction to Interlinguistics

en de strijd om Spanje, 1936-1939

en werkboek

World War II in Poland. Combative
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Boeken

1995-2019

Remembrance
Goggin, J.

Kuitert, L.

Renfrew, A.C., Marthari, M.,

Comedy and Crisis: Pieter Langendijk

Met een drukpers de oceaan over:

Dellaporta, A., Boyd e.a.

Sterling, C.P.

and the Speculative Bubbles of 1720

Koloniale boekcultuur in Nederlands-

Keros Island Survey: The sanctuary at

Deterritorializing the Future: Heritage

Indië 1816-1920

Keros and the origins of Aegean ritual

in, of and after the Anthropocene.

Women and Society in the Roman

Lajosi, K., Stynen, A.

Rensen, M., Wiley, C. (Ed.)

World: A Sourcebook of Inscriptions

The Matica and Beyond: Cultural

Transnational Perspectives on

Stols-Witlox, M.

from the Roman West

Associations and Nationalism in

Artists' Lives

UV-Vis Luminescence imaging

Rensen, M., Scott-Smith, G.

Hesselberth, P., de Bloois, J.
Lesger, C.M.

Theory

Shopping spaces and the urban

de luminiscencia UV-Vis

Unhinging the National Framework
Symonds, J., Vařeka, P. (Eds.)

landscape in early modern

Rieder, B.

Archaeologies of Totalitarianism,

Amsterdam, 1550-1850

Engines of Order: A Mechanology

Authoritarianism, and Repression:

of Algorithmic Techniques

Dark Modernities. (Palgrave Studies

Politics of Value: new approaches

in Cultural Heritage and Conflict)

to early money and the state:

Mark, J., Kalinovsky, A. M., Marung, S.

Proceedings of the 19th International

(Eds.)

Rodríguez Pérez, Y. (Ed.)

Congress of Classical Archaeology

Alternative Globalizations: Eastern

Literary Hispanophobia and

van der Zalm, R., Krans, A.,

Europe and the Post-Colonial World

Hispanophilia in Britain and the

Ramakers, B., Zangl, V. (Eds.)

Low Countries (1550-1850)

In reprise: Tweeëntwintig

Hilditch, J., Revello-Lami, M. (Eds.)

Nina Reid, Renate Smit
en Lateesha Verwey waren
helaas afwezig op de dag
dat Greetje van de Werf
het groepsportret maakte.

O

ver wie gaat de kunstgeschiedenis eigenlijk? In ieder geval ook over vrouwen uit de zeventiende eeuw.
Heel lang kregen ze niet de aandacht die past bij hun rol van betekenis in de toenmalige kunstwereld.
Dit boek zet 34 van deze ‘kunstvrouwen’ in de spotlights. En dat doet het op een unieke manier: 34 bachelorstudenten aan de Universiteit van Amsterdam, begeleid door dr. Judith Noorman, Docent Vroegmoderne
Kunstgeschiedenis, verrichtten gezamenlijk onderzoek naar hoe deze vrouwen in de zeventiende eeuw
‘hun mannetje’ stonden. Hun bevindingen beschreven ze in 34 compacte, fascinerende biografieën.

van de 17de eeuw

Politics of Withdrawal: Media, Arts,

Maaike Abma
Lot Baumann
Emma van Benthem
Rosanna Bervoets
Tessel Bezem
Machteld Blokhuis
Corné Borst
Stefania Branchetti
Marinka Buurman
Hannah Deelstra
Maryse Dekker
Josephine van Delft
David Dorr
Sara Duisters
Amber Engels
Alexandra van Hoeck
Iris Jocker
Annegreet Kalteren
Thamar Karst
Sara Kers
Britt van Lochem
Judith Noorman
Pien van Raalte
Merel Raats
Nina Reid
Lisette Slikker
Renate Smit
Lien Vandenberghe
Philippine Vieleers
Beau de Vos
Maura Wesseling
Bloeme Westerhuis
Sara Wieman

GOUDEN VROUWEN

techniques/ Técnicas de imagen

Europe

BEATE ROESSLER IN DE VOLKSKRANT OVER DE BEPERKINGEN VAN KEUZEVRIJHEID
DOOR CORONA

GOUDEN
VROUWEN

P AT R I C I A P I S T E R S

PALGRAVE STUDIES IN LIFE WRITING
SERIES EDITORS: CLARE BRANT · MAX SAUNDERS

NEW BLOOD IN
C O N T E M P O R A RY
CINEMA

van de 17de eeuw

W O M E N D I R E C TO R S A N D
THE POETICS OF HORROR

van
kunstenaars
tot verzamelaars

McQuail, D., Deuze, M.

in the Ancient Mediterranean

McQuail's Media and Mass

Rogers, R., Niederer, S. (Eds.)

toneelstukken om opnieuw te

Communication Theory

The Politics of Social Media

PALGRAVE STUDIES IN
CULTURAL HERITAGE AND CONFLICT

bekijken

Manipulation

Hirsch Ballin, E., Cerimović, E.,
Muehlenhoff, H.

European Variations as a Key to

EU Democracy Promotion and

Ronnes, H., Gietman, C.

(Eds.)

Cooperation. (Research for Policy)

Governmentality. Turkey and Beyond

De laatste oorlog van het kasteel:

Popular Politics in an Aristocratic

Kastelen en buitenplaatsen in de

Republic: Political Conflict and Social

Tweede Wereldoorlog: essay:

Contestation in Late Medieval and

A Time of Lost Gods: Mediumship,

Dag van het Kasteel 2020. (Het

Early Modern Venice. (The body in

Security in an Interconnected World:

Madness, and the Ghost after Mao

Buiten)

the city)

A Strategic Vision for Defence Policy
Nuzzo, E., Santoro, E., Vedder, I. (Eds.)

Salomon, S. (Ed.)

Welie, W. van

Hollingsworth, M., Pattenden, M.,

Valutazione e misurazione delle

Der Status im europäischen Asylrecht

Body Language. Het lichaam in de

Witte, A. (Eds.)

produzioni orali e scritte in italiano

A Companion to the Early Modern

lingua seconda
Orser, C.E., Zarankin, A., Funari, P.P.A.,

middeleeuwse kunst
Saloul, I., van Henten, J.W. (Eds.)
Martyrdom: Canonisation,

van Wesemael, S.M.E.

Contestation and Afterlives

Houellebecq - Elementaire deeltjes 68

Incurvati, L.

Lawrence, S., Symonds, J. (Eds.)

Conceptions of Set and the

The Routledge Handbook of Global

Samoilenko, S.A., Icks, M., Keohane,

Witte, A.A.

Foundations of Mathematics

Historical Archaeology

J., Shiraev, E. (Eds.)

A Companion to the Early Modern

The Routledge Handbook of Character

Cardinal

M H, Ph.D. (1981), University of East Anglia, is author of
The Cardinal’s Hat: Money, Ambition and Housekeeping in a Renaissance Court
(Profile, 2004) and Conclave 1559 (Thistle, 2013).
M P, D.Phil. (2009), University of Oxford, is Senior Research
Fellow at the Institute for Religion and Critical Inquiry, Australian Catholic
University. His publications include Electing the Pope in Early Modern Italy,
1450-1700 (Oxford University Press, 2017).
A W, Ph.D. (2004), University of Amsterdam, is Associate
Professor at the University of Amsterdam and Head of Art History at the Royal
Netherlands Institute in Rome, and specializes on patronage. He published The
Artful Hermitage (L’Erma di Bretschneider, 2008).

ronald stenvert
gabri van tussenbroek

i n lei di ng
i n de
bouw h istori e

opmeten en
on derzoeken
van ou de
gebouwen

ISSN: 1871-6377

Peeters, A. V., Sleeman, A.P. (Eds.)

Assassination and Reputation

Cath, C.

Meer dan woorden alleen.

Management

How the Internet Really Works:

Taalkalender

Woidich, M.A.
Wörterbuch

Schmidt, L.K.
Peled, I.

Provocative Images in Contemporary

Law and Gender in the Ancient

Islam

Near East and the Hebrew Bible

A Companion to the Early Modern Cardinal is the first comprehensive overview
of its subject in English or any language. Cardinals are best known as the pope’s
electors, but in the centuries from 1400 to 1800 they were so much more:
pastors, inquisitors, diplomats, bureaucrats, statesmen, saints; entrepreneurs and
investors; patrons of the arts, of music, literature, and science. Thirty-five essays
explain their social background, positions and roles in Rome and beyond, and
what they meant for wider society. This volume shows the impact which those
men who took up the purple had in their respective fields and how their tenure
of office shaped the entangled histories of Rome and the Catholic Church from
a European and global perspective.

9 789004 310964

Knodel, M., Uhlig, U., ten Oever, N.,

An Illustrated Guide to Protocols,

22 mm

BCCT 91

Deutsch–Ägyptisch-Arabisch
Wormsbecher, M.
Praktisch Europees Recht

brill.com/bcct

A COMPANION TO THE E AR LY MODER N CAR DINA L
M ARY HOLLINGSWORTH, MILES PATTENDEN & AR NOLD W ITTE (Eds.)

Ng, E.K.

de Goede, P.

Dark Modernities
Edited by James Symonds · Pavel Vařeka

i n lei di ng i n de bouwh istori e

Hirsch Ballin, E., Dijstelbloem, H.,

Cardinal

Archaeologies of
Totalitarianism,
Authoritarianism,
and Repression

van Gelder, M., Judde de Larivière, C.

Dijstelbloem, H., Segers, M.

Transnational
Perspectives on
Artists’ Lives
Edited by
Marleen Rensen · Christopher Wiley

Uiteraard komen in dit boek bekende namen aan bod, zoals Amalia van Solms, Judith Leyster en Mary Stuart.
Maar wist u dat Johanna Koerten een hele nieuwe kunstvorm bedacht en zij met haar papierknipkunst direct
internationale lof verwierf? Of dat Anna van Ewsum ruim het viervoudige besteedde aan haar portret-in-steen
in vergelijking met wat de mannen op Rembrandts Nachtwacht gezamenlijk daarvoor hebben betaald?
Kortom, een prachtig inzicht in de wereld van zeventiende-eeuwse kunstvrouwen.

Nederlandse en Vlaamse

Ceramic Perspectives on Connectivity

Privacy, Censorship, and Governance

Onze vrijheid is altijd al ingeperkt, het
gebeurt nu alleen op een andere manier

(Critical Climate Change)

Hemelrijk, E.A.

Heymans, E., Termeer, M.K. (Eds.)

Universiteit van Amsterdam

B R I L L’ S C O M PA N I O N S T O T H E C H R I S T I A N T R A DI T I O N

A C O M P A N I ON T O

THE EARLY
MODERN
CARDINAL

Edited by
M ARY HOLLINGSWORTH,
MILES PATTENDEN & AR NOLD W ITTE
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pRijzen
& awards

Universiteit van Amsterdam

Een greep uit de veelheid aan prijzen
en onderscheidingen van medewerkers,
alumni en studenten
ASCA Awards

Dissertatieprijs
Stichting Praemium
Erasmianum

Francesca Freeman, alumna
Holocaust and Genocide
Studies, is met haar scriptie
Winning Battles versus Winning the War: a Multi-Level
Analysis of Rescuing during
the Rwandan Genocide de
facultaire winnaar van de
UvA-scriptieprijs 2020. De jury
is onder de indruk van haar
genuanceerde stijl met de
passende distantie en de
uitvoerige en zeer gestructureerde dataverzameling en
-analyse. De selectiecommissie, bestaande uit Fred
Weerman, Irene Zwiep,
Carlos Reijnen en Sabine van
Wesemael, koos de scriptie
van Francesca Freeman uit
24 inzendingen. Ze ontvangt
hiervoor 1000 euro.

Opler Grant voor
Tim Verlaan
De Society of Architectural
Historians heeft Tim Verlaan
de tweejaarlijkse Opler Grant
voor opkomende wetenschappers op het gebied
van architectuurgeschiedenis
en aanverwante disciplines
toegekend. Aanstormende
talenten ontvangen een
beurs om een paper te presenteren tijdens de jaarlijkse
conferentie van de society.

De Hongaarse Academie
der Wetenschappen kent de
onderscheiding Pro Cooperatione toe aan Michiel van
Kempen voor zijn gastcolleges over Caraïbische literatuur aan universiteiten in
Hongarije, zijn bijdragen
aan Hongaarse tijdschriften
en zijn initiatief voor het
Erasmus-samenwerkingsverband tussen de Universiteit
van Debrecen en de Universiteit van Amsterdam.

IN HET NIEUWS

Francesca Freeman
genomineerd voor
UvA-scriptieprijs

Onderscheiding
Hongaarse Academie
der Wetenschappen
voor Michiel van
Kempen

Janna Coomans en Milton
Fernando Gonzalez Rodriguez hebben met hun proefschriften een dissertatieprijs
van de Stichting Praemium
Erasmianum gewonnen:
Coomans voor In Pursuit of
a Healthy City: sanitation
and common good in the
Late Medieval Low Countries
en Gozales voor Histrionic
Indigeneity: ethnotypes in
Latin American cinema.
De prijzen worden jaarlijks
toegekend aan jonge
academici in de geesteswetenschappen, sociale
wetenschappen en rechtsgeleerdheid, die een proefschrift hebben afgeleverd van
bijzonder hoge kwaliteit.

Het is een misvatting
dat iets niet populair
én authentiek kan zijn
MILLIE TAYLOR IN TROUW

Joep Leerssen
ontvangt Madame
de Staël-prijs

Stephan Besser
en Mario Damen
NIAS-fellows
Stephan Besser is geselecteerd
voor een verblijf aan het
Netherlands Institute for
Advanced Study in the Humanities and Social Sciences
(NIAS-KNAW) in Amsterdam.
Met dit fellowship kan Besser
werken aan zijn project The
Promise of Patterns: On the
Poetics of Regularity in 21st
Century Human Sciences, over
de huidige fascinatie met
patronen in de geestes- en
menswetenschappen.
Ook Mario Damen is tijdens
studiejaar 2020-2021 NIASfellow; hij werkt aan het
onderzoeksproject Imagining
a territory. Constructions and
representations of late
medieval Brabant, over de
interactie tussen de vorst,
edelen en stedelijke elites en
hun invloed op constructie,
perceptie en representatie
van het territorium.

De Europese Federatie van
Academies van Wetenschappen kent in april aan Joep
Leerssen de Madame de
Staël-prijs toe voor zijn
onderzoek naar het ontstaan
en de ontwikkeling van
nationalistische bewegingen
in Europa.
De jury van de Madame de
Staël-prijs noemt Joep Leerssen ‘een van ‘s werelds meest
vooraanstaande figuren in de
kritische analyse van etnische
en culturele stereotypen en
in de vergelijkende geschiedenis van Europees nationalisme.’ En: ‘In een tijd waarin
verschillende vormen van
nationalistische retoriek een
prominente rol lijken te
spelen in het publieke debat,
hebben we de oriëntatie van
zijn vergelijkende onderzoek
nodig om de uitdagingen
waar de moderne Europese
samenlevingen voor staan,
het hoofd te bieden.’
De prijs is een erkenning voor
eminente wetenschappers die
met hun werk een belangrijke bijdrage leveren aan de
culturele waarden van
Europa en bestaat uit een
geldbedrag van 10.000 euro.

Elk jaar selecteert een ASCA
Awards commissie het beste
proefschrift, boek en artikel
dat in het voorgaande jaar
door ASCA-leden is gepubliceerd.
Natasha Basu ontvangt de
prijs voor haar proefschrift
Is this Civil? Transnationalism,
Migration and Feminism in
Civil Disobedience, Shuaishuai
Wang voor zijn artikel in
Sexualities Live Streaming,
Intimate Situations, and the
Circulation of Same-sex
Affect: Monetizing Affective
Encounters on Blued en Eva
Meijer voor haar boek When
Animals Speak: Toward an
Interspecies Democracy.

Niek de Brabander
wint Max van
Bremen-scriptieprijs
Niek de Brabander wint de
Max van Bremen-scriptieprijs
voor zijn bachelorscriptie
Het sublieme in de data
aesthetics. Een casestudy naar
het werk van Ryoji Ikeda.
Volgens de jury is de scriptie
geschiedenis-overstijgend en
tegelijk filosofisch en theoretisch, origineel en inhoudelijk
sterk.

Tegels
voor alumni
Journalistiek en
media
Vijf oud-studenten van de
master Journalistiek en
media slepen op 8 juni een
Tegel in de wacht. De Tegel
is een van de belangrijkste
journalistieke prijzen van
Nederland. Jannie Schipper
won een tegel voor de verslaggeving over de Nederlandse luchtaanval in Irak in
2015, Luuk Mulder voor zijn
reportage Paspoorthandel in
Malta; Erik van Rein voor het
onderzoek naar speculatie
met landbouwgrond in
Nederland; Jolanda van de
Beld voor het onderzoek
naar de manipulatie van
misdaadcijfers door de politie
en Nina van Hattum voor de
beeldreportage Born Free:
de kinderen van Mandela.
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Humanities Bootcamp

Prijzen voor onderzoeksjournalistiek
Maar liefst vier alumni van de
master Journalistiek en media
winnen een Loep, de jaarlijkse prijs voor beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.
Luuk Mulder wint, samen met
Siebe Sietsma, de Loep voor
De schimmige wereld van het
Maltese paspoort (Nieuwsuur), Jannie Schipper en haar
collega’s van NOS en NRC,
voor de producties Nederlandse luchtaanval in Irak
veroorzaakte zeker zeventig
burgerdoden (NOS) en De
Nederlandse ‘precisiebom’
op een wapendepot van IS
(NRC). Gidi Pols en Jochem
van Staalduine winnen de
aanmoedigingsprijs voor
hun productie De erfenis van
DSB (de Volkskrant).
Alumni Milena Holdert en
Mira Sys waren genomineerd
voor een Loep.

Student Muziekwetenschap
Sydney Schelvis wint de bootcamp van het Humanities Lab
AVS met zijn plan om op
lokaal niveau muzikanten
en podia aan elkaar te
verbinden.

Dissertatieprijs voor
Peyman Jafari
Peyman Jafari ontvangt de
Mashayekhi Dissertation
Award van de International
Association of Iranian Studies
voor zijn proefschrift Oil,
Labor, and Revolution:
A Social History of Labor
in the Iranian Oil Industry,
1973-1983.

Johanna Naberprijs
Romy Beck ontvangt de prijs
voor de beste scriptie op het
gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis voor Partners
in politiek. Regentenvrouwen
in achttiende-eeuws Amsterdam. Beck en medewinnaar
Stephanie van Dam mogen
een artikel schrijven voor
Historica, tijdschrift over
gendergeschiedenis.

AUV-alumnusprijs
voor Thijs de Lange
en Sergio García
Fuentes
Thijs de Lange wint in november de AUV-alumnusprijs voor
zijn betrokkenheid bij Wij
Staan Op!, een landelijke
stichting voor en door jongvolwassenen met een handicap die Nederland inclusiever
willen maken.
De Lange was tijdens zijn
studie betrokken bij het UvA
Student Disability Platform
en zat aan tafel bij de plannen voor de nieuwe campus
van de faculteit om de
architecten ervan bewust te
maken dat straks ook studenten en medewerkers in een
rolstoel of met een visuele
beperking in het Universiteitskwartier zullen studeren
en werken.
CEDLA-student Sergio García
Fuentes heeft met ‘El Maravilloso Reino del Ajedrez para
Niños’ de publieksprijs én de
tweede prijs gewonnen tijdens de AUV-dag. García
Fuentes wil met zijn project
kinderen in Guatemala de
wereld van het schaakspel
laten ontdekken. Dit helpt
kinderen te leren analyseren,
impulsen te beheersen en
een beter geheugen en fantasie te ontwikkelen.

Michelangelo of
koekoeksklok?
JOEP LEERSSEN OVER ONZE DIVERSE
EUROPABEELDEN IN DE GROENE
AMSTERDAMMER

Vernieuwend en
origineel

Nederlandse
Biografieprijs

Theaterwetenschapper meLê
Yamomo is een van de winnaars van een Early Career
Award van de KNAW; hij wint
een bedrag van 15.000 euro
en een kunstwerk. Yamomo
wordt beloond voor de interdisciplinaire onderzoekslijn
die hij als specialist in Sound
studies en koloniale muziekgeschiedenis in Zuidoost-Azië
in korte tijd en op eigen
kracht heeft ontwikkeld.
Aan de hand van de allereerste geluidsopnames uit Zuidoost-Azië analyseert hij de
kolonisatie en globalisering
in deze regio.

Voor zijn biografie Thorbecke
wil het, Biografie van een staatsman ontvangt Remieg Aerts
de Nederlandse Biografieprijs
2020. Hij beschrijft het leven
van staatsman Johan Rudolf
Thorbecke (1798-1872),
die beschouwd wordt als
architect van de grondwet,
de Nederlandse staatsinrichting en de parlementaire
democratie.
De jury is unaniem: ‘Een biografie die voortreffelijk is
geschreven en voorbeeldig
gecomponeerd, die diepgaande analyse paart aan
brede visie, die psychologische en ideologische krachtenvelden op verhelderende
wijze samenbrengt, en die als
een monument kan worden
beschouwd in de Nederlandse
politieke geschiedschrijving.’

Create a course
Het vak Digital warfare:
The future of conflict
and order in the twentyfirst century van student
Midden-Oostenstudies Thijs
Rebel (samen met Matthijs de
Gooijer, Corporate Finance)
wint de Create a Course
Challenge. Het vak wordt
als interdisciplinair keuzevak
aangeboden.

Amsterdam Young
Academy
Boris Noordenbos en Tommy
Tse worden in december
benoemd tot nieuwe leden
van de Amsterdam Young
Academy. AYA is het onafhankelijke platform waar
getalenteerde jonge academici van de UvA, VU en het
Amsterdam UMC elkaar ontmoeten om bruggen te slaan
tussen wetenschap en maatschappij.

Universiteit van Amsterdam

Literaire prijs voor
student Filosofie
Jan Wester wint de literaire
wedstrijd van universiteits- en
hogeschoolbladen met zijn
‘voyeuristische’ verhaal
Nachtdieren. Literair agentschap Sebes & Bisseling begeleidt hem naar de publicatie
van zijn roman.

RijksmuseumMigelien Gerritzen
scriptieprijs
Student Conservering en restauratie Margot Terpstra wint
de Rijksmuseum-Migelien
Gerritzen scriptieprijs 2020
voor haar masterscriptie over
een schadepatroon in de stalenboeken van Museum de
Lakenhal. In haar onderzoek
laat zij zien dat de golven in
de bladzijden van de stalenboeken zijn ontstaan door de
manier waarop de pagina’s
gevouwen werden.

Wolf Hekkema wint
Project Rembrandt

Scriptieprijs voor
Weixuan Li

Student kunstgeschiedenis
Wolf Hekkema is de winnaar
van het populaire NPOschilderprogramma Project
Rembrandt. Zijn zelfportret
Hou vast is van buitenaf in
het Rijksmuseum te zien.
Hekkema’s schilderij is het
enige schilderij dat in coronatijd in het Rijksmuseum te
bezichtigen is.

Weixuan Li, in 2019 facultair
winnaar van de UvA-scriptieprijs, wint met haar masterscriptie Deciphering the art
and market in the Dutch
Golden Age: insights from
digital methodologies de
scriptieprijs van de Werkgroep Zeventiende Eeuw.
Naast haar analyse van de
schilderijenproductie en de
koppeling aan de genreproblematiek prijst de jury
haar innovatieve netwerkanalyse op basis van iconografische criteria uit Icon Class.

David Rijser wint
OIKOS publieksprijs
OIKOS, de nationale onderzoekschool voor studies op
het gebied van de klassieke
oudheid, heeft de OIKOS
Publieksprijs toegekend aan
David Rijser. De jury prijst de
manier waarop Rijser antieke
en moderne kwesties aan
elkaar weet te verbinden.
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2020
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begroting

werkelijk

afwijking

1.735.083

4.050.106

2.315.023

Baten

93.921.643

94.948.015

1.026.372

		Externe baten

16.760.000

15.673.982

-1.086.018

3.400.000

3.857.644

457.644

11.400.000

10.132.130

-1.267.870

800.000

744.707

-55.293

10.600.000

9.387.423

-1.212.577

1.960.000

1.684.209

-275.791

		Interne baten

77.161.643

79.274.032

2.112.389

			Budgetverdeling

75.598.643

77.149.954

1.551.311

Totaal exploitatieresultaat

			Instellingscollegegelden
			Baten uit contractactiviteiten
				Contractonderwijs
				Contractonderzoek
			Overige baten

			

Opbrengst uit interne verrekening

1.563.000

2.124.078

561.078

-92.186.560

-90.897.909

1.288.651

		Personele lasten

-59.401.874

-59.473.799

-71.924

		Overige lasten

-32.784.685

-31.424.110

1.360.576

2019

2020

afwijking

39.386

41.380

1.994

231

229

-2

		Vlottende Activa

39.155

41.151

1.996

			Vorderingen

6.161

3.007

-3.155

32.994

38.144

5.150

-39.386

-41.380

-1.994

		Eigen Vermogen

-18.479

-22.529

-4.050

		Vreemd Vermogen

-20.907

-18.851

2.056

			Voorzieningen

-3.758

-3.685

73

-17.149

-15.166

1.983

Lasten

BALANS JAAREINDE
Activa
		Vaste Activa

			Liquide middelen
Passiva

			Kortlopende schulden
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IN HET NIEUWS

finANciën

Financiën
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Why does the alt right hate modernism
and love a classical column?
TIM VERLAAN OP ABC RADIO OVER KLASSIEKE ARCHITECTUUR ALS CONSISTENT
WAPEN IN DE HUIDIGE CULTURELE OORLOG

COLOFON
Jaarbeeld Geesteswetenschappen 2020: Midden in de stad
Dit magazine is een uitgave van de Faculteit der Geesteswetenschappen
van de Universiteit van Amsterdam, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX
Amsterdam, www.fgw.uva.nl

CONTRACTACTIVITEITEN

2019

2020

12.214.792

10.132.130

853.758

744.707

Contractonderzoek

11.361.033

9.387.423

Europese Unie

4.528.113

4.140.240

NWO / KNAW

5.913.173

4.630.387

919.747

616.797

Baten uit contractactiviteiten
Contractonderwijs

Nationale overheden / non-profit

BEELD
Reka Bozzay, p. 48 - Bob Bronshoff, p. 2, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 18, 21, 27,
28, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 51, 55 - Catherijneconvent, p. 41 - Tanjir Ahmed
Chowhury, p. 17 - Crasborn, p. 11, 18, 19, 22, 24-26, 38, 39 - Ilsoo van
Dijk, p. 42 - Dirk Gillissen, p. 13, 14, 26, 33 - Marion Golsteijn, p. 10 Vera de Kok, p. 41 - Monique Kooijmans, p. 50 - Eduard Lampe, p. 32 Pepijn Leupen, p.48 - Martin Nangle, p. 13 - Nationale Opera & Ballet,
p. 40 - Nosh Neneh, p. 5, 43 - NIOD, p. 12 - Rijksstudio, p. 25 - Manouk
Rijper, p. 51 - Stichting Nederlandse Biografieprijs, p. 50 - Taylor Wilcox,
p. 42 - Greetje van der Werf, p. 5, 19

VORMGEVING
Crasborn Communicatie Vormgevers, www.crasborn.nl

