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Jaaroverzicht 2010
Faculteit der Geesteswetenschappen

Beste collega’s,
Om te beginnen de beste wensen voor het
nieuwe jaar! Namens het Faculteitsbestuur
spreek ik de hoop uit dat 2011 een voorspoedig
en vruchtbaar jaar zal worden. Het jaar 2010
heb ik in januari gedoopt tot het jaar van de
duurzaamheid omdat we aan het begin van een
reeks investeringen in de geesteswetenschappelijke toekomst stonden, na een periode van
forse bezuinigingen. Die investeringen zijn
gedaan, de zaadjes zitten in de grond, dus
komend jaar is het tijd voor de ontkieming en
sommige gewassen bieden al een eerste oogst.
We begonnen het jaar met een stevige
discussie over de omzetting naar een 8-8-4curriculum in het kader van Studiesucces.
Inmiddels zijn de plannen flink gevorderd: er
liggen blauwdrukken voor herziening van de
programmering en in maart start de concrete
herziening van bachelor- en masteropleidingen.
Een grote groep medewerkers heeft zich
enorm ingezet voor deze operatie. Er moet
nog veel gebeuren, maar de geraamtes staan
rechtop en er is begrip ontstaan voor deze
operatie dankzij de pioniers!
Ook gaan we oogsten uit de investeringen
met gelden uit het landelijke fonds Duurzame

Geesteswetenschappen. Eind december vond
een mega-sollicitatieronde plaats voor de
posities in het kader van het tweede Nieuw
Generatie Offensief (NGO 2). Uiterlijk
1 september kunnen deze acht nieuwe collega’s
aan de slag. Zij zullen worden ingezet in
onderwijs in minstens twee departementen
en natuurlijk een nieuwe impuls aan het
onderzoek geven. Als het succes van het
vorige offensief wordt geëvenaard, wordt dit
een diepte-investering in kwaliteit.
Investeren doen we ook in onderzoek
door extra geld in te zetten voor de drie door
de FGw geselecteerde onderzoekszwaartepunten: Cultureel erfgoed en digitalisering,
Globalisering en identiteit, en Cognitie en
leerbaarheid. Komend jaar staan alle drie
zwaartepunten in de grondverf. Er zal o.a.
geïnvesteerd worden in drie profilerings
leerstoelen, hoogleraren die niet alleen de kar
trekken, maar ook extern geld verwerven op
deze zwaartepunten.
Na een onvermijdelijke bevriezing, gaan
we komend jaar weer werven voor nieuwe
hoogleraren. Het leerstoelenplan 2011-2014 is
in oktober door de facultaire bestuursorganen
en medezeggenschap goedgekeurd en we zijn
begonnen met uitvoering ervan. Samen met

het tweede Nieuw Generatie Offensief
betekent dit een belangrijke impuls en we
kijken ernaar uit om weer zoveel nieuwe
collega’s te mogen verwelkomen.
‘Geesteskinderen’ was het thema voor de
opening van het academisch jaar en daarmee
wilden we uitdrukking geven aan een
belangrijke academische taak: nieuwe
generaties interesseren voor onze geestes
wetenschappen. De posters met de prachtige
Artis-bibliotheek waar jonge kinderen zich
vergapen aan de mooie boeken, hangen nog in
menig gebouw. De FGw maakt zich ook
komend jaar weer sterk voor kinderen: de
cursussen ‘muziek luisteren met kinderen’ en
‘filosoferen met kinderen’ worden met meer
thema’s uitgebreid.
Als al die zaadjes van 2011 tot bloei komen,
dan zit het wel goed met de oogst van 2012.
We moeten onze eigen grond zelf bewerken,
want er valt weinig ondersteuning te
verwachten van een regering die studenten
beschouwt als melkkoeien en hoger onderwijs
als een investering in paradepaardjes.
Namens het Faculteitsbestuur,
José van Dijck, decaan.
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Promoties
Amsterdam Center for Language
and Communication
Mw. N. (Nurit) Dekel/Taal- en Letterkunde
A matter of time: tense, mood and aspect in
Sponteaneous Spoken Israeli Hebrew
Promotores: dhr. prof. dr. Kees Hengeveld en
dhr. prof. dr. Shlomo Berger
n Mw. L.J. (Loulou) Edelman/Neerlandistiek
Linguistic Landscapes in the Netherlands.
A study of Multilingualism in Amsterdam
and Friesland
Promotor: dhr. prof. dr. Durk Gorter
n

n Mw. L.F. (Lotte) Henrichs/Neerlandistiek
Academic language in early childhood
interactions. A longitudinal study of 3- to
6-year-old Dutch monolingual children
Promotor: dhr. prof. dr. Folkert Kuiken
n Mw. D. (Daniela) Polišenská/Neerlandistiek
Dutch Children’s Acquisition of Verbal and
Adjectival Inflection
Promotores: dhr. prof. dr. Fred Weerman en
dhr. prof. dr. Hans Bennis
n Dhr. N. (Niels) Smit/Taal- en Letterkunde
FYI. Theory and typology of information
packaging
Promotor: dhr. prof. dr. Kees Hengeveld

Amsterdam School for Cultural Analysis
n Dhr. B. (Bilal) Amjarso/Neerlandistiek
Mentioning and then refuting an anticipated
counterargument. A conceptual and empirical
study of the persuasiveness of a mode of strategic
manoeuvring
Promotor: dhr. prof. dr. Frans van Eemeren
n Mw. C. (Corina) Andone/Neerlandistiek
Maneuvering Strategically in a Political
Interview. Analyzing and evaluating responses
to an accusation of inconsistency
Promotor: dhr. prof. dr. Frans van Eemeren
n Mw. P. (Paulina) Aroch Fugellie/Taal- en
Letterkunde
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Bestuurlijke dossiers
Het advies van de Commissie Regieorgaan Geesteswetenschappen voor
een duurzame versterking van de geesteswetenschappen is overgenomen,
wat extra middelen betekent voor de FGw.
De governance nota van 2009 biedt een overzicht van de nieuwe
bestuurs- en beheerslijnen in de FGw en de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende gremia ten opzichte van elkaar en het geheel.
In 2010 is de bestuurlijke herinrichting voltooid en per 1 januari 2011
werkt de FGw langs deze lijnen.
In de bestuurslijn heeft deze herinrichting geleid tot de omvorming van
onderwijsinstituten en afdelingen tot departementen; tot de instelling
van twee nieuwe onderwijsinstituten, het College of Humanities (CoH)
en de Graduate School for Humanities; de benoeming van voorzitters
van afdelingen tot voorzitters van departementen en de benoeming
van onderwijsdirecteuren tot hoofden onderwijs; de omvorming van
leerstoelgroepen tot capaciteitsgroepen; en tot de invoering van
programmateams en onderzoeksteams (aangevoerd door coördinatoren).
In de beheerslijn heeft deze herinrichting geleid tot de herbenoeming
van opleidingscoördinatoren tot Stafmedewerker onderwijsorganisatie
(SOO). De hoofden bedrijfsvoering geven in de nieuwe structuur
leiding aan al het obp van een departement.
De discussie in 2009 en 2010 over de werkdruk binnen de FGw heeft
geresulteerd in een rapport van de OR, een Plan van Aanpak van het
faculteitsbestuur en een rapportage van de Werkgroep Werkdruk FGw.
Tot slot is een korte notitie opgesteld over de invoering van de
aanbevelingen, die op korte termijn hun beslag krijgen. Doel van de
gehele exercitie is de als problematisch ervaren werkdruk te verminderen.

Nieuw aangetreden
hoogleraren in 2010

Het College van Bestuur en de vakorganisaties zijn overeengekomen
geld vrij te maken voor een sabbatical leave voor wetenschappelijk
medewerkers. In een facultaire notitie is toegelicht op welke wijze de
regeling bij de FGw wordt ingevoerd.
Als vervolg op het obp-plan uit 2009 start in 2010 het initiatief ‘Werken
in ruimere context’, dat obp-ers extra loopbaanmogelijkheden biedt door
ontplooien en verwerven van nieuwe kennis en ervaring. Deelnemers
vervullen tijdelijk een andere functie en nemen de opgedane ervaring
weer mee terug naar hun werkplek.
Ter vervanging van het voorgaande model uit 2005 is een formatie verdeelmodel 2010 opgesteld. Aanleiding daarvoor waren het in 2008 aangepaste
universitaire allocatiemodel en de nieuwe bestuursstructuur van de FGw.
De basis blijft het aantal behaalde studiepunten; studiepunten worden
toegerekend aan opleidingen en baten uit studiepunten en diploma’s
worden toegerekend aan departementen. De doeltoekenning Kleine
Letteren gaat rechtstreeks naar het department Taal- en letterkunde.
Daarnaast is beleidsruimte voor GSH en CoH gecreëerd.
In 2010 is een leerstoelenplan voor de FGw vastgesteld, met bindende
afspraken tot 2015 en richtinggevende afspraken tot 2020.
In 2010 hebben interne verhuizingen plaatsgevonden om het aantal
gebruikte vierkante meters in overeenstemming te brengen met de
universiteitsbrede doelstelling. Wijsbegeerte is ingetrokken bij collega’s op
de Oude Turfmarkt, waarna de Vendelstraat niet meer in gebruik is als
facultair gebouw en de kosten ervan niet meer op de begroting drukken.
De werkgroep Erfgoed heeft rapport uitgebracht over de mogelijkheden
om het potentieel van de UvA op het gebied van Cultureel Erfgoed
beter te benutten.

Jan Burgers, sinds
1 februari hoogleraar
Bronontsluiting en
apparaat voor
historisch onderzoek
van de geschiedenis
van Nederland (in
samenwerking met
het Instituut voor
Nederlandse
Geschiedenis)

Henkjan Honing,
sinds 1 september
bijzonder hoogleraar
Muziekcognitie
(vanwege de Stichting
Akademieleerstoelen
Geesteswetenschappen,
KNAW)
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Unrealized Promises: The subject of postcolonial
discourse and the new international division
of labor
Promotor: mw. prof. dr. Mieke Bal
n Mw. C.J. (Carolyn) Birdsall/Taal- en
Letterkunde
Between Noise and Silence. Sound, Technology
and Urban Space during Nazi Germany
Promotor: mw. prof. dr. Mieke Bal
n Dhr. M.A. (Mario) Caro/Taal- en
Letterkunde
The native as image: Art history, nationalism
and decolonizing aesthetics
Promotor: mw. prof. dr. Mieke Bal

n Dhr. C. (Cock) Dieleman/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Het nieuwe theaterleren. Een veldonderzoek
naar de rol van theater binnen Culturele en
Kunstzinnige Vorming op havo en vwo
Promotor: mw. prof. dr. Kati Röttger
n Dhr. M.A.J. (René) Glas/Mediastudies
Games of Stake. Control, Agency and
Ownership in World of Warcraft
Promotor: mw. prof. dr. José van Dijck
n Dhr. M. (Mariwan) Kanie/Taal- en
Letterkunde
Martelaarschap Tussen Natie en Religie.
Politieke liefde, poëzie en zelfopoffering in
Koerdisch nationalisme

Promotor: dhr. prof. dr. mr. Ruud Peters
Mw. N.A. (Niamh Ann) Kelly/Taal- en
Letterkunde
History by proxy imaging the great Irish famine
Promotor: mw. prof. dr. Mieke Bal
n Mw. J. (Jael) Kraut/Kunst-, religie- en
cultuurwetenschappen
From Silence to Muteness. Music and
Philosophy in the 20th Century
Promotores: dhr. prof. dr. Rokus de Groot en
dhr. prof. dr. Hent de Vries
n
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Duurzame Geesteswetenschappen en NGO 2

Bestuurlijke functies binnen FGw

De staatssecretaris heeft het advies van de Commissie Regieorgaan
Geesteswetenschappen overgenomen voor een duurzame versterking
van de geesteswetenschappen in Nederland. Tachtig procent van de
beschikbaar gestelde middelen wordt bestemd voor maatregelen die zijn
voorgesteld voor een duurzame versterking van de afzonderlijke
geesteswetenschappelijke faculteiten; twintig procent wordt bestemd
voor een intensivering van de landelijke samenwerking. Uitgaande van
het vooralsnog beschikbare structurele budget van € 10 miljoen vanaf
2011, heeft de staatssecretaris de FGw voor 2010 € 990.000 toegekend
en voor 2011-2015 € 1,38 miljoen op jaarbasis.
Deze gelden worden door de FGw voornamelijk besteed aan het tweede
Nieuw Generatie Offensief en de aanstelling van (docent-)promovendi.
Onder de noemer NGO 2 zullen in twee tranches in totaal 13 nieuwe
ud’s worden aangesteld. Van de 21 voorstellen uit de FGw voor de eerste
tranche werden er acht geselecteerd door de voorbereidingscommissie.
Najaar 2010 is gestart met de werving daarvoor, voorjaar 2011 start de
werving voor de vijf andere posities.

Jaap Kooijman, uhd Media en cultuur, is sinds 1 september Hoofd
onderwijs van Mediastudies. Hij volgt Joost Bolten op, ud Media
en cultuur.
Christoph Lindner, hoogleraar Engelse letterkunde, is sinds 1 september
onderzoeksdirecteur van ASCA. Hij volgt Irene Zwiep en Wanda Strauven
op, resp. hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en culturen,
en ud Filmwetenschap.
Piet Lintjens is sinds 1 april wetenschappelijk directeur van het ITTA.
Hij volgt Simon Verhallen op.
Patricia Pisters, hoogleraar Filmwetenschap, is sinds 1 september
afdelingsvoorzitter van Mediastudies. Zij volgt Frank van Vree op,
hoogleraar Journalistiek en cultuur.
Ieme van der Poel, hoogleraar Franse letterkunde, is sinds 1 september
director van het College of Humanities (CoH).
Micha van der Wal, bachelorstudent Duitse taal en cultuur en master
student Literary Studies, is sinds 1 september voor het academische jaar
2010-2011 benoemd tot student-lid van de Board of Studies van de FGw
en adviserend lid van het Dagelijks Bestuur. Hij volgt Kiki Boomgaard op.
Arnold Witte, ud Algemene cultuurwetenschappen, is sinds 1 september
Hoofd onderwijs van Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen.
Hij volgt Peter Eversmann op, ud Theaterwetenschap.

 tephen Small, sinds
S
1 september bijzonder
hoogleraar Nederlands
slavernijverleden en
erfenis, vanwege de
Stichting Nationaal
Instituut Nederlands
Slavernijverleden en
erfenis (NiNsee)

Theo Thomassen,
sinds 1 februari
hoogleraar Archiefwetenschap

Arjen Versloot, sinds
1 september bijzonder
hoogleraar Friese
taalkunde, vanwege de
Fryske Akademy
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Dhr. M. (Marcin) Lewinski/Neerlandistiek
Internet Political Discussion Forums as an
Argumentative Activity Type. A pragmadialectical analysis of online forms of strategic
manoeuvring in reacting critically
Promotor: dhr. prof. dr. Frans van Eemeren
n Dhr. F.J.J.W. (Floris) Paalman/Mediastudies
Cinematic Rotterdam. The times and tides of
a modern city
Promotor: dhr. prof. dr. Thomas Elsaesser
n Dhr. P. (Pieter) de Vries/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
De heerlijkheid van JHWH in het oude testament en in het bijzonder in het boek Ezechiël
Promotor: mw. prof. dr. Athalya Brenner
n

n Dhr. G.J. (Gunnar) Weimann/Taal- en
Letterkunde
Islamic Criminal Law in Northern Nigeria
Politics, Religion, Judicial Practice
Promotor: dhr. prof. dr. Ruud Peters

Instituut voor Cultuur en Geschiedenis
n Dhr. J.J. (Jaap Evert) Abrahamse/
Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen
De grote uitleg van Amsterdam. Stadsont
wikkeling in de zeventiende eeuw
Promotor: dhr. prof. dr. Eric Jan Sluijter
n Dhr. M. (Max) Bader/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies

Against All Odds: Aiding Political Parties in
Georgia and Ukraine
Promotor: dhr. prof. dr. André Gerrits
n Dhr. B.R. (Bas) von Benda-Beckmann/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
A German Catastrophe? German Historians
and the Allied Bombings, 1945-2010
Promotor: dhr. prof. dr. Frits Boterman
n Mw. A.A.R. (Alma) van den Berg/
Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen
‘Oh Infelice! Oh Misero!’ Een literaire,
metrische en musicologische analyse van het
Lamento in Ariosto en Tasso
Promotor: dhr. prof. dr. Rokus de Groot
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Onderwijs

Studiesucces

Naast Studiesucces werd facultair veel inspanning geleverd voor de
implementatie van SIS-UvA Volg. Binnen het universiteitsbrede
SIS-UvA-project worden alle inschrijf- en volgsystemen voor studenten
vervangen door één studenteninformatiesysteem, Campus Solutions.
In 2010 zijn concrete stappen binnen de FGw gezet ter voorbereiding
van de eerste fase van SIS-UvA Volg: de invoering van FGw-vakken
(vanaf de invoering van de bachelor-masterstructuur) en de inrichting
van opleidingen in het nieuwe systeem. Daarnaast werd het betrokken
ondersteunend personeel getraind.
Dit voorjaar is een geactualiseerd, facultair stagereglement vastgesteld,
dat recht doet aan de praktijk. Belangrijkste verschil met het voorgaande
stagereglement uit 2003 is dat het onderscheid is vastgelegd tussen een
stage in de bachelor- of de masterfase. Voor beide fases zijn de leerdoelen,
het soort stage en de studiepunten geëxpliciteerd.
Alle nieuwe medewerkers met een onderwijstaak krijgen een traject
aangeboden dat moet leiden tot de Basiskwalificatie onderwijs (BKO).
In 2010 hebben 32 (universitair) docenten hun BKO-traject met een
succesvol assessment afgerond. In 2010 is een project gestart om om de
gehele zittende wetenschappelijke staf de gelegenheid te bieden een
BKO te behalen. Naast deze BKO is een Uitgebreide Kwalificatie
Onderwijs (UKO) in ontwikkeling, die betrekking heeft op de
leidinggevende werkzaamheden van de wetenschapper in de
onderwijsorganisatie.

Binnen de FGw is diepgaand onderzocht hoe het studiesucces in de
bachelorfase kan worden verbeterd en hoe deze ambitie het beste kan
worden vertaald in facultaire maatregelen.
Een werkgroep heeft in 2009 een Plan van Aanpak opgesteld, waarin de
aanbevelingen van de universiteitsbrede werkgroep Studiesucces zijn
vertaald naar facultaire maatregelen, voortbouwend op de bma-maatregelen. Daarna is de Regiegroep Studiesucces ingesteld met als opdracht
de adviezen om te zetten in concrete richtlijnen. In juni organiseerde de
Regiegroep een bijeenkomst om medewerkers te informeren en de
gelegenheid te geven mee te denken over de te nemen maatregelen.
In het rapport van de Regiegroep (Maatregelen Studiesucces FGw,
vastgesteld in oktober 2010) worden de vernieuwingen in het kader van
Studiesucces gecombineerd met de herprogrammering naar de universiteitsbrede 8-8-4-semesterindeling. In het najaar zijn o.l.v. Ieme van der
Poel, directeur van het College of Humanities, gesprekken gevoerd
met alle departementsbesturen ter voorbereiding van de implementatie.
Als opvolger van de Regiegroep is een taskforce ingesteld als vraagbaak
voor departementen bij de herprogrammering. In het voorjaar van 2011
zullen de maatregelen en de herprogrammering verder uitgewerkt worden
binnen de departementen.
In 2010 organiseerde de Klankbordgroep Onderwijs drie keer een
Onderwijscafé over Studiesucces. In januari stond het thema Studie
succes in algemene zin centraal, in twee decemberbijeenkomsten
stonden programmering en toetsing centraal. Daarnaast organiseerde de
Klankbordgroep in juni een bijeenkomst over HumOz en in maart een
bijeenkomst over taalvaardigheid van studenten.

Prijzen en
onderscheidingen
Medewerkers

ASCA Awards - De Amsterdam School for
Cultural Analysis kent jaarlijks prijzen toe
aan bijzondere publicaties. De categorieën
zijn: boek, dissertatie en artikel. De Book
Award ging naar Gijs van Donselaar voor
The Right to Exploit: Parasitism, Scarcity,
Basic Income (Oxford University Press).
De Dissertation Award was voor ‘The
honourable gentleman should make up his
mind’. Strategic manoeuvring with Accusations
of Inconsistency in Prime Minister’s Question
Time van Dima Mohammed. De Article

Award ten slotte ging naar Sudeep Dasgupta
voor ‘Words, Bodies, Times: Queer Theory
Before and After Itself’ (in Borderlands,
Volume 8, nummer 2, 2009).
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n Dhr. W.N.A. (Willem) Boerefijn/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
The foundation, planning and building of new
towns in the 13th and 14th centuries in Europe.
An architectural-historical research into urban
form and its creation
Promotor: dhr. prof. dr. Lex Bosman
n Mw. M. (Marieke) Borren/Wijsbegeerte
Amor Mundi. Hannah Arendt’s political
phenomenology of world
Promotores: dhr. prof. dr. Ton Nijhuis en
mw. dr. Veronica Vasterling

n Mw. I. (Inge) Broekman/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Constantijn Huygens, de kunst en het hof
Promotores: dhr. prof. dr. Eric Jan Sluijter en
dhr. prof. dr. Johan Koppenol
n Dhr. D.W.P. (Diederik) Burgersdijk/
Taal- en Letterkunde
Style and Structure of the Historia Augusta
Promotor: dhr. prof. dr. Daan den Hengst
n Mw. S. (Sjoukje) Colenbrander/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
Zolang de weefkunst bloeit. Zijdeweverijen in
Amsterdam en Haarlem, 1585-1750
Promotores: dhr. prof. dr. Leo Noordegraaf en
mw. prof. dr. Willemijn Fock

Mw. C.H. (Cynthia) Devid/Neerlandistiek
Wan Bon (Wan Sranan) Wan Pipel. Robin ‘Dobru’
Raveles. Surinamer, dichter, politicus 1935-1983
Promotor: dhr. prof. dr. Michiel van Kempen
n Mw. T. (Tess) Doorewaard/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
Karren en Wagens. Constructie en gebruik van
voertuigen in Gallia en de Romeinse RijnDonauprovincies
Promotor: dhr. prof. dr. Joost Crouwel
n Mw. E.M. (Marjolein) Efting Dijkstra/
Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen
The Animal Substitute. An ethnological perspective on the origin of image-making and art
Promotor: dhr. prof. dr. Gerard Rooijakkers
n
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Graduate School for Humanities in 2010
Het landelijk Discipline-overleg Letteren en Geschiedenis (DLG) heeft
een akkoord bereikt met het ministerie van OCW over bredere masterlabels in de Geesteswetenschappen. Hiermee heeft het DLG gevolg
gegeven aan een van de belangrijkste voorstellen uit het rapport van de
Commissie Duurzame Geesteswetenschappen: het tegengaan van
versnippering van het opleidingenaanbod. De FGw zal 14 van de in
totaal 21 nieuwe opleidingsnamen hanteren, waaronder straks alle huidige
49 opleidingen en 96 afstudeerrichtingen zullen vallen.
De GSH heeft de facultaire ambities uit het bestuursconvenant vertaald
in een vijfjarenplan, dat de doelen voor 2010-2014 beschrijft. Onderdelen
van het vijfjarenplan worden in aparte notities uitgewerkt en geconcre
tiseerd. Belangrijkste thema’s zijn: transparantie, flexibiliteit en efficiëntie
in het masteraanbod; ontwikkeling van promotieopleiding en integratie
ervan met de research masters; instroom research masters en verbetering
studiesucces; (her)inrichting van kwaliteitszorg; en samenwerking tussen
departementen, zusterfaculteiten en partnerinstellingen.
In het verlengde van het vijfjarenplan zijn door de departementen nieuwe
keuzevakken ontwikkeld voor de masteropleidingen: interdisciplinaire
vakken, vakken die aansluiten op een academisch beroepsperspectief, en
vakken met een sterke onderzoekscomponent (aansluitend bij de onderzoekszwaartepunten). Vanaf september 2010 maken deze nieuwe vakken
deel uit van het aanbod voor masterstudenten.
Vanaf 1 juli 2010 is er één examenreglement van kracht voor alle masteropleidingen, dat is ingericht conform de Wet Versterking Besturing, die
per september 2010 in werking trad. De examencommissie van de
GSH is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering ervan.

Dirk Jakob Veegensprijs - Luuk van Middelaar
heeft de Dirk Jakob Veegensprijs 2010
gewonnen voor zijn proefschrift De passage
naar Europa. Geschiedenis van een begin,
waarop hij in 2009 aan de FGw promoveerde
en waarvoor hij tevens de Socrates Wisselbeker 2010 toegekend kreeg. De Dirk Jakob
Veegensprijs bekroont oorspronkelijk
onderzoek op het gebied
van economische, politieke en/of sociale
geschiedenis van Nederland.

De examencommissie krijgt een meer inhoudelijke rol: ze bewaakt de
kwaliteit van de toetsing en de examens, stelt richtlijnen op om de
kwaliteit te garanderen, behandelt fraude- en plagiaatzaken en legt in
een jaarverslag verantwoording af.
Om internationalisering te bevorderen en het internationale karakter
van onderwijs zichtbaarder te maken, is het Engelstalige masteraanbod
vergroot. Per 1 september 2010 werd het voormalige traject (van de MA
Media and culture) Televisiestudies onder de naam Television Studies
vervolgd. Per 1 september 2010 startte tevens het nieuwe traject Biblical
Studies (van de MA Religious Studies), in samenwerking met de
Universiteit Utrecht. Per 1 september 2011 zal het traject Gouden Eeuw
een Engelstalig traject kennen onder de titel Dutch Golden Age Studies
(van de MA Art Studies). Het Nederlandstalige aanbod werd verruimd
met het traject Midden-Oosten van de MA Arabische taal en cultuur.
De eerste vier certificaten van de postinitiële opleiding Conservering en
restauratie werden in 2010 uitgereikt, waarmee de afgestudeerden zich
restaurator mogen noemen. Mei 2010 verscheen het rapport van de
midterm review-commissie over de opleiding ‘Conservering en restauratie
van cultureel erfgoed’. De beoordeling in de midterm review is over het
algemeen zeer positief en de punten van kritiek en de aanbevelingen zijn
een uitnodiging tot verdere verbetering. In een reactie heeft de opleiding
concrete voorstellen voor verbeteringen geformuleerd.

Heineken Young Scientist Award - Dr. Paola
Escudero (Fonetische wetenschappen) is door
de KNAW geselecteerd voor de Heineken
Young Scientist Award. De KNAW kent deze
award tweejaarlijks toe aan vijf wetenschappers
die excellent wetenschappelijk werk verrichten
en een voorbeeld zijn voor andere jonge
wetenschappers. Escudero won de prijs voor
haar onderzoek naar het leren spreken van
een vreemde taal.

ICG-prijs voor jonge doctor en promotor
Het ICG heeft prijzen uitgereikt voor de beste
jonge doctor en de beste promotor van 2010.
Jan Rock won de prijs voor beste jonge doctor
voor zijn proefschrift Papieren Monumenten.
Over diepe breuken en lange lijnen in de
geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden
1591-1863. De prijs voor beste promotor ging
naar Eric Jan Sluijter, hoogleraar Kunst
geschiedenis van de nieuwere tijd.

jaaroverzicht

2010

n Mw. M.J. (Marianne) Elsakkers/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
Reading between the Lines. Old Germanic
and Early Christian Views on Abortion
Promotores: mw. prof. dr. Marijke GijswijtHofstra en prof. dr. Tette Hofstra
n Dhr. D. (Dick) van Galen Last/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
De zwarte schande. Het debat over de inzet
van zwarte soldaten in Europa 1914-1922
Promotor: dhr. prof. dr. Peter Romijn
n Mw. E.A. (Eveline) Grosfeld/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
De ontdekking van de Nederlander in boeken
en prenten rond 1800

Promotor: dhr. prof. dr. Niek van Sas
Dhr. R.J. (Ron) Gruijters/Taal- en Letterkunde
An Eloquent Enigma. The dramas of Jacobus
Cornelius Lummenaeus Á Marca (ca. 1580ca. 1628) and their contexts
Promotor: dhr. prof. dr. Jan Bloemendal
n Mw. L.M. (Liesbeth) Helmus/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse
contracten voor altaarstukken 1485-1570
Promotor: dhr. prof. dr. Eric Jan Sluijter
n Dhr. R. (Roel) Hijink/Mediastudies
Het Gedenkteken, de plek en de herinnering.
De monumentalisering van de Duitse kampen
in Nederland
n

Promotor: dhr. prof. dr. Frank van Vree
n Mw. H.K. (Helle) Hochscheid/Kunst-,
religie- en cultuurwetenschappen
Transactions in Stone. Making sculpture in Athenian
society in the sixth and fifth centuries BC
Promotor: dhr. prof. dr. Bram Kempers
n Dhr. J.J.V. (Vincent) Kuitenbrouwer/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
Dutch pro-Boer Propaganda and the South
African War (1899-1902)
Promotor: dhr. prof. dr. Niek van Sas
n Mw. F. (Floor) Meijer/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
Wereldburgers, vrijmetselaren in Amsterdam,
1848-1906
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Onderzoek
In 2010 heeft de midterm review-commissie over ACLC, ASCA en
ICG een rapport uitgebracht over de periode 2006-2008. De algemene
tendens is positief, met een enkele kritische noot en vele suggesties voor
verbetering. De eerstvolgende onderzoeksvisitatie vindt plaats in 2012
en beslaat de jaren 2006 tot en met 2011. Het ILLC heeft ook een
midterm review ondergaan, met zeer positief resultaat.
In 2008 heeft het CvB gekozen voor Hersenen en Cognitie als
universitair onderzoekszwaartepunt. Het zwaartepunt biedt onderdak
aan onderzoekers uit binnen- en buitenland en is een internationale
kweekvijver voor baanbrekende ideeën en ontwikkelingen op het gebied
van cognitie. De FGw is betrokken bij twee van de vier deelprojecten
die in 2010 zijn goedgekeurd.
In het voorjaar zijn de ondersteunende medewerkers van de onderzoekinstituten ACLC, ASCA en ICG en het Huizinga Instituut verhuisd
naar de eerste verdieping van het Bungehuis. De verhuizing maakt
onderdeel uit van de interne verhuizing, die reductie van het aantal
gebruikte meters tot doel heeft. De huisvesting van de onderzoek
instituten op één etage heeft tot doel de ondersteuning van de onderzoekorganisatie te verbeteren en samenwerking te bevorderen.
Ter verbetering van de ondersteuning bij aanvragen voor onderzoekssubsidies is een dagdeel per week een medewerker aanwezig van het
universitaire Bureau Kennistransfer.
In 2010 zijn 12 facultaire reguliere promotieplaatsen vrijgegeven en
4 promotieplaatsen verworven in het kader van het programma van
Promoties in de Geesteswetenschappen van NWO/Regieorgaan
Geesteswetenschappen. Voor 2011 zijn er 8 promotieplaatsen mogelijk

NT2-docent van het jaar - Henk Noorland,
docent bij het INTT, is uitgeroepen tot docent
van het jaar door de Beroepsvereniging NT2
(BVNT2). Noorland ontving hiervoor de
Marijke Huizinga-bokaal.

gemaakt door het programma Duurzame Geesteswetenschappen en
kunnen 16 facultaire reguliere promotieplaatsen worden vervuld.
Verder zal de faculteit opnieuw aanvragen indienen bij NWO/
Regieorgaan Geesteswetenschappen.
Dankzij een subsidie van de KNAW zijn tien zogeheten Akademieassistenten aangesteld bij het Centrum voor de Studie van de Gouden
Eeuw. Zo raken veelbelovende masterstudenten vertrouwd met de
praktijk van het wetenschappelijk onderzoek.

Leerstoelenplan FGw
In 2009 en 2010 is in samenspraak met de departementsvoorzitters en de
onderzoekdirecteuren een leerstoelenplan voor de FGw opgesteld, dat
in oktober is vastgesteld door de decaan na positief advies van de OR.
Uitgangspunten waren de kwantitatieve kaders uit het Formatieverdeelmodel 2010 en een kwalitatief verantwoorde dekking voor de vakgebieden
die de FGw wil blijven verzorgen in onderwijs en onderzoek.
Er is besloten om structurele leerstoelen breder in te zetten; om
profileringsleerstoelen in te stellen ter bevordering van innovatief
onderzoek en onderwijs; om dubbelbenoemingen bij andere universiteiten
te entameren; en om in flankerend uhd-beleid met structurele plaatsen te
voorzien. Verder is de invulling van het leerstoelenplan binnen de
kwantitatieve kaderstelling per departement geformuleerd.
Voorgestelde profielen worden gewogen door de vaste commissie voor
hoogleraarsbenoemingen (departementsvoorzitters en onderzoeks
directeuren onder voorzitterschap van de decaan), om zo het evenwicht
van leerstoelen en de dekking van vakgebieden in de faculteit als geheel
te waarborgen.

Onderwijsprijs FGw - Op 2 juni werd tijdens
een feestelijke bijeenkomst de Onderwijsprijs
FGw 2010 uitgereikt. De eerste prijs was voor
het vak ‘Landenpracticum Europees beleid’
van dr. mr. Anne van Wageningen. De tweede
prijs ging naar ‘Kant, logic and cognition’ van
prof. dr. Michiel van Lambalgen en Dora
Achourioti MSc. De derde prijs was voor
drs. Roos van der Zwaard voor haar vak
‘Taalvaardigheid 2+’.

Praemium Erasmianum - Aan Chantal Bax
en Uğur Üngör is de Studieprijs 2010 van de
Stichting Praemium Erasmianum toegekend.
Bax ontving de prijs voor haar proefschrift
Subjectivity After Wittgenstein, Üngör ontving
de prijs voor zijn proefschrift Young Turk
Social Engineering. Mass Violence and the
Nation State in Eastern Turkey 1913-1950,
waarop hij cum laude promoveerde.
Naast wetenschappelijke kwaliteit van het
proefschrift worden originaliteit, internationale
betekenis, het casusoverschrijdend karakter

jaaroverzicht
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Promotores: dhr. prof. dr. Niek van Sas en
dhr. prof. dr. Ton van den Sande
n Dhr. A. (Bram) Noot/Neerlandistiek
Lezen met een roomse bril. Opvattingen over
literatuuronderwijs in katholieke scholen
1868-1924
Promotor: mw. prof. dr. Marita MathijsenVerkooijen
n Dhr. J.A.T. (Jan) Rock/Neerlandistiek
Papieren Monumenten. Over diepe breuken
en lange lijnen in de geschiedenis van
tekstedities in de Nederlanden 1591-1863
Promotor: mw. prof. dr. Marita MathijsenVerkooijen

n Dhr. B.D. (Benjamin) Rous/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
Triumphs of Compromise. An analysis of the
monumentalisation of sanctuaries in Latium
in the late Republican period (Second and
First centuries BC)
Promotor: mw. prof. dr. Marijke Gnade
n Dhr. H. (Hubert) Vreeken/Neerlandistiek
‘Bij wijze van museum’. Oorsprong, geschiedenis
en toekomst van Museum Willet-Holthuysen,
1853-2010
Promotor: mw. prof. dr. Marita MathijsenVerkooijen

n Dhr. P.C. (Coen) Wilders/Geschiedenis,
archeologie en regiostudies
Dienstbaarheid uit eigenbaat. Regenten in het
makelaarsstelsel van stadhouder Willem III
tijdens het Utrechts regeringsreglement,
1674-1702
Promotor: dhr. prof. dr. Henk van Nierop
n Mw. A. (Annejet) van der Zijl/
Geschiedenis, archeologie en regiostudies
Bernhard. Een verborgen geschiedenis
Promotor: dhr. prof. dr. Hans Blom
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Vertrekkende hoogleraren

Veni’s en vidi’s

André Gerrits, hoogleraar Internationale relaties van de Europese Unie
(Jean Monnet leerstoel), is sinds 1 oktober hoogleraar Russian History
and Politics aan de Universiteit Leiden.
Marieke de Goede, universitair hoofddocent Europese Studies, is sinds
1 juli hoogleraar Politicologie, in het bijzonder Externe Betrekkingen
van Europa aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten
schappen (FMG).
Germán Gullón, hoogleraar Spaanse letterkunde, is sinds 1 mei 2010
met emeritaat.
Burcht Pranger, hoogleraar Geschiedenis van de Christelijke godsdienst
en theologie, is sinds 1 juni 2010 met emeritaat.
Remko Scha, hoogleraar Alfa-informatica, is sinds 1 september 2010
met emeritaat.

In 2010 werden vier veni’s toegekend binnen de FGw: aan Tuba Yarbay
Duman (Klinische taalkunde), Maartje van Gelder (Nieuwe geschie
denis), Saskia Pieterse (Nederlandse letterkunde) en aan Katrin Schulz
(Taalfilosofie).
In 2010 werden tevens twee vidi’s toegekend: aan Catharina DutilhNovaes (Logic and Language) en aan Margriet van Eikema Hommes
(Kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd).

Moira Gatens Spinoza-hoogleraar 2010
I n 2010 werd de Spinoza-leerstoel bekleed door
prof. Moira Gatens. De Spinoza-leerstoel bestaat
sinds 1995 en wordt jaarlijks door een andere
vooraanstaande wijsgeer bekleed. Gatens verwierf
internationale faam op het gebied van de sociale
en politieke filosofie, Spinoza-studies en
feministische filosofie. Als Spinoza-hoogleraar
hield zij op 22 april en op 20 mei twee publiekslezingen over Spinoza’s Hard Path to Freedom.

en stijl meegewogen. Het proefschrift moet
ook van belang en leesbaar zijn buiten de
eigen discipline. Jaarlijks kent de Stichting
Praemium Erasmianum maximaal vijf
Studieprijzen toe aan jonge onderzoekers in
de geesteswetenschappen en de sociale
wetenschappen.

Premio Alejandrina de Investigación - Dik
Bakker, onderzoeker Theoretische taalwetenschap, heeft met Ewald Hekking (Universiteit
van Querétaro, Mexico) de tweede prijs van
de Premio Alejandrina de Investigación
ontvangen voor hun onderzoek naar de
indianentaal otomí.
UvA Docent van het jaar - Carmen
Lie-Lahuerta, docent Spaanse taal en cultuur,
was een van de vijf genomineerden voor de
titel UvA Docent van het jaar 2010.
Lie-Lahuerta heeft de prijs gewonnen voor
‘Vernieuwing en Passie’.

Zilveren Museummedaille - Ernst van de
Wetering, emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd, ontving tijdens zijn
afscheid op donderdag 15 april de Zilveren
Museummedaille van de stad Amsterdam,
vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de
museale sector in Amsterdam.

jaaroverzicht

2010

Onderzoek uit tweede
en derde geldstroom
Amsterdam Center for Language
and Communication
Anne Baker, hoogleraar Algemene taalwetenschap in het bijzonder de psycholinguïs
tiek en de taalpathologie alsmede de Nederlandse gebarentaal, heeft van Promoties in de
Geesteswetenschappen (NWO) een subsidie
van € 168.954 ontvangen voor het project
Information Structure in Sign Language of
the Netherlands and Russian Sign Language.
n Kees Hengeveld, hoogleraar Algemene taalwetenschap, in het bijzonder de theoretische
n

linguïstiek, heeft van Promoties in de
Geesteswetenschappen (NWO) een subsidie
van € 168.954 ontvangen voor het project
Transparency in language. A typological study.
n Joke Schuit, promovendus bij Psycho
linguïstiek en taalpathologie, krijgt van het
Endangered Languages Project (ELDP) een
subsidie van ₤ 26.525 voor het project Typological Aspects of Nunavut Sign Language (Canada).

Amsterdam School for
Cultural Analysis

literatuurwetenschap en vrouwenstudies, is
verlengd tot april 2011.
n Frans van Eemeren, hoogleraar Taal
beheersing, argumentatietheorie en retorica, heeft
van Promoties in de Geesteswetenschappen
(NWO) een subsidie van € 164.954 ontvangen
voor het project Maneuvering with Authority
in Medical Advertisements.
n Gerard Wiegers, hoogleraar Religiestudies,
heeft van het Wetenschappelijk onderzoek- en
documentatiecentrum van het Ministerie van
Justitie € 65.657 subsidie gekregen voor het
project Religie als bindmiddel?.

n Het KNAW-hoogleraarschap van Mieke
Bal, Akademiehoogleraar Theoretische
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Illustere School
De publieksbijeenkomsten van de Illustere School (IS) krijgen steeds
meer continuïteit en daarmee een herkenbaar profiel.
Ieder jaar organiseert prof. dr. Marita Mathijsen bijvoorbeeld een reeks
colleges met collega-neerlandici. Ieder semester krijgen (klein)kinderen
de kans om kennis te maken met een onderzoeksveld van de faculteit,
dit jaar waren dat muziek en filosofie. Daarnaast organiseren (bijzonder)
hoogleraren steeds vaker collegereeksen in samenwerking met de IS.
Prof. dr. Saskia de Bodt organiseerde zo een reeks over illustratie (met
een aftrap in de Kinderboekenweek) en prof. dr. Erik de Jong gaf in het
voorjaar de collegereeks Verlangen naar natuur, die volgend jaar een
vervolg krijgt. Bij deze reeksen ontmoeten studenten en ervaren
professionals elkaar in de collegebanken.
Bijeenkomsten in het Allard Pierson Museum (APM) en de Bijzondere
Collecties (BC) komen eveneens ieder jaar terug, net als de rondleiding
in de Artis Bibliotheek. René van Beek (conservator APM) hield een
lezing over de tentoonstelling ‘Sail Rome’ en Jos van Waterschoot
(conservator BC) leidde een dag over Multatuli.
In SPUI25 organiseert de IS jaarlijks drie reeksen van ieder zes
bijeenkomsten: de ‘Bijzondere Lezingen’, ‘Nieuwsbericht Uitgelicht’ en
de nieuwe reeks lunchlezingen ‘Geesteswetenschappen presenteert’.
In 2010 organiseerde de IS circa 45 publieksbijeenkomsten en ongeveer
100 Open UvA-Colleges.

Prijzen
Studenten

SPUI25 is een levendig academisch-cultureel centrum aan het Spui en
legt een brug tussen de Universiteit van Amsterdam en de wereld van de
culturele praktijk in de breedste zin. De activiteiten bewegen zich tussen
wetenschap en verbeelding, tussen feit en fictie. SPUI25 opende drie jaar
geleden zijn deuren en kan 80 bezoekers een zitplaats bieden. De bijeen
komsten richten zich zowel op de academische gemeenschap - onderzoekers, docenten, alumni en studenten - als op een breed geïnteresseerd
literair-cultureel publiek.
In 2010 vonden er ongeveer 200 lezingen, debatten, presentaties en
interviews plaats. Een veertigtal daarvan werden geïnitieerd door
medewerkers van de FGw en de Illustere School.
De FGw is van meet af aan een van de actiefste partners van SPUI25, lid
van de redactieraad en initiator van bijeenkomsten. Sommige daarvan
maken deel uit van een reeks, zoals ‘Nieuwsbericht Uitgelicht’ (NU!),
waarin geesteswetenschappers een actueel onderwerp belichten;
‘Bijzondere Lezingen’ waarin bijzonder hoogleraren over hun vak
vertellen; en de serie ‘Levende Europese Literatuur’, waarin hedendaagse schrijvers optreden. In 2010 startte de reeks lunchlezingen
‘Geesteswetenschappen presenteert’, waarin jonge wetenschappers
vertellen over hun onderzoek. Andere bijeenkomsten hebben een meer
incidenteel karakter zoals programma’s over muziek, andere culturen,
geschiedenis of filosofie.
De bijeenkomsten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.
www.spui25.nl

AUV-scriptieprijs Europese Studies Stéphanie Kneppers heeft de AUV-scriptieprijs Europese Studies 2009 gekregen voor
haar masterscriptie Gazprom, het Kremlin en
de Europese energieveiligheid.

Ons Amsterdam Scriptieprijs - Hilde van
Stelten, student Geschiedenis, heeft de eerste
Ons Amsterdam Scriptieprijs gewonnen voor
haar bachelorscriptie Doel van ons vereenigd
pogen is zang door vriendschap te verhoogen.
Amsterdamse mannenzangverenigingen
tussen 1850 en 1880.

jaaroverzicht
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Instituut voor Cultuur en Geschiedenis
n Maaike van Berkel, universitair docent
Middeleeuwse geschiedenis, heeft in het
kader van het NWO-onderzoeksprogramma
Groot een deelsubsidie ontvangen voor de
bekostiging van twee promovendi in het
project Eurasian empires: integration
processes and identity formations. A comparative programme.
n Ellinoor Bergvelt, universitair docent
Cultuurgeschiedenis, heeft van de KNAWNIAS een fellowship van € 16.000 gekregen
voor het project National Museums and
National Identity.

n Yra van Dijk, universitair docent
Nederlandse letterkunde, heeft van de
Humanities in the European Research Area
(HERA) van de Europese Unie een subsidie
van € 60.434 ontvangen voor het project
Developing a Network-Based Creative
Community: Electronic Literature as a Model
of Creativity and Innovation in Practice.
n Margriet van Eikema Hommes, universitair docent Kunstgeschiedenis van de nieuwere
tijd, heeft een Vidi-subsidie van NWO toegekend gekregen van € 799.746 voor haar onderzoek From isolation to coherence: an integrated
technical, visual and historical study of 17th
and 18th century Dutch painting ensembles.

n Peter Eversmann, universitair docent
Theaterwetenschap, heeft van de Europese
Unie een subsidie van € 177.630 ontvangen
voor het project European Collected Library
of Artistic Performance (ECLAP).
n Jan Hein Furnée, universitair docent
Nieuwste geschiedenis, heeft samen met collega
Peter Borsay (Universiteit van Aberystwyth)
een subsidie van de European Science Foundation verworven van € 14.000 voor de organisatie
van een driedaags congres over The Origins of
Modern Mass Cultures: European Leisure in a
Comparative Perspective 1660-1870.
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José van Dijck lid KNAW

Joep Leerssen Akademiehoogleraar

J osé van Dijck, hoogleraar Televisie, media en
cultuur en decaan van de FGw, is benoemd tot
lid van de KNAW. Andere leden van de
Akademie die werkzaam zijn bij de FGw:
prof. dr. Wouter Hanegraaff, dr. Jelle Koopmans,
prof. dr. Joep Leerssen, dr. Deborah Meijers,
prof. dr. Aad Quak en prof. dr. Martin Stokhof.

Eredoctoraat Frans van Eemeren
Frans van Eemeren, hoogleraar Taalbeheersing,
argumentatietheorie en rhetorica, is op 17 april
benoemd tot doctor honoris causa door de
Zwitserse Università della Svizzera italiana in
Lugano. De grote belangstelling voor argumentatie die van oudsher aan deze universiteit
bestaat, heeft tot een intensieve samenwerking
geleid met Van Eemeren. Van Eemerens
pragma-dialectische argumentatietheorie vormt de theoretische basis
voor Argupolis, een op argumentatie gericht bijscholingscentrum voor
promovendi van de universiteiten van Lausanne, Lugano, Neuchâtel
en Amsterdam.

TAR-scriptieprijs - Anniek Boeijinga heeft
met haar bachelorscriptie Een eerste opzet
voor een theoretisch gefundeerde en
betrouwbare argumentatietoets de
TAR-scriptieprijs 2009 gewonnen.

De KNAW heeft vier hoogleraren benoemd tot
Akademiehoogleraar, onder wie Joep Leerssen,
hoogleraar Europese studies in het bijzonder
Europese moderne letteren. Leerssen ontvangt
een bedrag van één miljoen euro, te besteden aan
innovatief onderzoek en de begeleiding van
jonge onderzoekers. Volgens de beoordelingscommissie heeft Leerssen een unieke bijdrage
geleverd aan het onderzoeksveld Europese studies. Eerder werden prof.
dr. Mieke Bal en prof. dr. Pieter Muysken als geesteswetenschapper tot
Akademiehoogleraar benoemd door de KNAW.

Selma Leydesdorff senior fellow

UvA Essaywedstrijd - Jan Truijens Martinez,
student literatuurwetenschap, heeft de UvA
Essaywedstrijd 2010 gewonnen voor zijn
essay ‘Is er nog plaats voor de ideale student?’.

Selma Leydesdorff, hoogleraar Oral history
en cultuur, is geselecteerd om als senior fellow
deel te nemen aan het internationale en
interdisciplinaire onderzoeksprogramma
Memory and Commemoration: Representing
Trauma and War, een uitwisseling tussen
academici en professionals van musea.

UvAscriptieprijs - Uit 22 inzendingen heeft
een facultaire commissie twee scripties
namens de FGw geselecteerd voor de
UvAscriptieprijs 2010. Renée Frissen werd
genomineerd voor The Face of Terror.
Analyzing the enemy image in counter
terrorism training programmes. Matthijs
Jonker dong mee met Guido Reni’s Abduction
of Helen - Practices of Politics, Painting and
Poetry in the Seventeenth Century.

jaaroverzicht
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n Maartje van Gelder, universitair docent
Nieuwe geschiedenis, heeft een Veni-subsidie
van de NWO verworven van € 250.000 voor
haar onderzoek A Transnational Perspective
on Informal Diplomacy in Early SeventeenthCentury Venice.
n Mieke Hissel, gastonderzoeker aan het
Amsterdams Archeologisch Centrum, is de
uitvoerder van het project De Bosoverheide:
het grootste prehistorische grafveld van
Nederland ontsloten, waarvoor NWO in het
kader van kortlopend onderzoek binnen het
project Odyssee een subsidie van € 50.000
heeft toegekend

n Irene de Jong, hoogleraar Klassiekgriekse
taal- en letterkunde, heeft een grant van
€ 18.500 ontvangen van de Loeb Classical
Library Foundation. De grant stelt De Jong
in de gelegenheid om haar publicatie Homer
Iliad 22: A Commentary af te maken.
n James Kennedy, hoogleraar Nederlandse
geschiedenis, heeft in het kader van het
NWO-onderzoeksprogramma Omstreden
democratie een subsidie van € 64.283
ontvangen voor het project De omgang met
nieuw leiderschap en het verleden door de
beleidsmedewerker van morgen, waarin twee
promovendi participeren.

n Walter van de Leur, hoogleraar Jazz en
improvisatiemuziek, heeft van de Humanities
in the European Research Area (HERA) van
de Europese Unie een subsidie van € 178.700
ontvangen voor het project Rhythm Changes:
Jazz Cultures and European Identities.
n Heleen van Londen, senior onderzoeker
aan het Amsterdams Archeologisch Centrum,
kreeg in het kader van kortlopend onderzoek
binnen het programma Odyssee (NWO) een
subsidie van € 50.000 voor het project Was
Forum Hadriana a consuming market for
food from Midden-Delfland?.
n Lászlo Marácz, universitair docent
Oost-Europese studies, heeft van de Europese
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Onderwijsprijs FGw

Dag van de Geesteswetenschappen

Op 2 juni werd de Onderwijsprijs FGw 2010 uitgereikt,
die tot doel heeft goede
onderwijsvormen onder de
aandacht te brengen en
waardering ervoor uit te
drukken. De eerste prijs
ging naar dr. mr. Anne van
Wageningen voor het vak
‘Landenpracticum Europees
beleid’. Het juryrapport
noemt het ‘een uitdagend
vak dat hoge eisen stelt aan
de zelfstandigheid van de studenten’. De tweede prijs (€ 500) ging naar
‘Kant, logic and cognition’ van prof. dr. Michiel van Lambalgen en Dora
Achourioti MSc: ‘De jury heeft bewondering voor de uitgekiende wijze
waarop geprobeerd wordt uitermate ontoegankelijke materie toegankelijk
te maken.’ De derde prijs was voor het vak ‘Taalvaardigheid 2+’ van drs.
Roos van der Zwaard: ‘een schitterend voorbeeld van een vak waarin de
studenten van begin tot eind een actieve rol hebben.’ Criteria voor de prijs
zijn: de mate waarin studenten worden geprikkeld actief te participeren,
originaliteit van de didactische aanpak, overdraagbaarheid van die
aanpak naar andere domeinen van de geesteswetenschappen, interdisciplinariteit en internationalisering.
De Onderwijsprijs FGw wordt georganiseerd door de Klankbordgroep
Onderwijs.

Op dinsdag 13 april organiseerde faculteitsvereniging ALPHA wederom
de Dag van de Geesteswetenschappen, met als thema ‘Een ode aan de
geesteswetenschappen’, waarbij de focus lag op inhoudelijke aspecten.
Na de officiële opening door José van Dijck konden studenten en

Presentaties publicaties
In 2010 verschijnen tal van publicaties van de
hand van wetenschappers van de FGw.
Boeken en tijdschriften die zijn toegestuurd
voor de Nieuwsbriefrubriek ‘Boek in beeld’
worden gepresenteerd tijdens boekenborrels.
Tijdens de boekenborrel lichten enkele
auteurs hun publicaties mondeling toe.

medewerkers de hele dag in CREA terecht voor debatten, filmvertoningen
en lezingen. Ook nam historicus Lodewijk Wagenaar belangstellenden
mee naar de VOC-tijd tijdens een boottocht over de grachten.
Ter afsluiting van het dagprogramma vond een debat plaats over de rol
van de geesteswetenschappen in de huidige maatschappij, waarin university
colleges en interdisciplinaire studies een steeds prominentere rol spelen.
Sijbolt Noorda, voorzitter van de VSNU, leidde het debat. In het panel
zaten onder anderen Joyce Goggin, Irene de Jong en James Kennedy.

jaaroverzicht
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Unie een subsidie ontvangen van € 52.500
voor het project A Toolkit for Transnational
Communication in Europe.
n Djoeke van Netten, docent Nieuwe
geschiedenis, heeft het Dr Ernst Crone
Fellowship ter waarde van € 30.000 ontvangen
namens het Scheepvaartmuseum, voor het
project Nieuw licht op oude zeemansgidsen.
n Henk van Nierop, hoogleraar Nieuwe
geschiedenis, heeft van NWO een subsidie
van € 166.954 gekregen voor het project
Domination or Collaboration: The Development of Power Relations between Ethnic
Groups in the Seventeenth-Century
Plantation Colony Suriname.

n Saskia Pieterse, universitair docent
Nederlandse letterkunde, heeft van NWO een
Veni-subsidie ontvangen voor het project
Economic Tropes/National Identity and the
Dutch Novel (1782-2007) van € 216.000.
n Eric Jan Sluijter, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd, heeft van de
KNAW een subsidie gekregen voor de
aanstelling van tien KNAW-Akademie
assistenten (masterstudenten) voor 0,2 fte
binnen het project De culturele industrie
van Amsterdam in de Gouden Eeuw.
n Marijke de Valck, universitair docent
Mediastudies, heeft in het kader van het
NWO-onderzoeksprogramma Transformation

in Kunst en Cultuur een subsidie van € 34.000
ontvangen voor het deelproject The Intersection
of Art and Commerce at Film Festivals van
het onderzoeksproject Something’s Brewing
- Beer & Bourdieu in the Age of the Experience Econonomy.
n Arno Verhoeven, universitair docent aan
het Amsterdams Archeologisch Centrum, kreeg
in het kader van kortlopend onderzoek binnen
het programma Odyssee (NWO) een subsidie
van € 50.000 voor het project Tiel rond 1000:
analyse van enkele oude opgravingen.
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Het Grote Onderwijsdebat

In memoriam

Op 19 mei organiseerde de FSR in samenwerking met de facultaire
Ondernemingsraad een bijeenkomst waar studenten en docenten
debatteerden over de kwaliteit van onderwijs in tijden van bezuinigingen.
Onder leiding van Ronald van Raak (Tweede Kamerlid van de SP) gingen
studenten het gesprek aan met Matthieu de Bakker (UvA Docent van
het Jaar 2008), Ineke Vedder (directeur Onderwijsinstituut Taal- en
letterkunde) en Jacques Bos (directeur Onderwijsinstituut Wijsbegeerte).

Op 23 mei 2010 overleed op 21-jarige leeftijd Tonio van der Heijden,
student Media en cultuur.
Op 2 juli 2010 overleed op 62-jarige leeftijd Ari Wesseling, universitair
docent Latijnse taal- en letterkunde.
Op 19 juli 2010 overleed op 61-jarige leeftijd Hans den Besten,
universitair hoofddocent Taalwetenschap.

De bibliotheek van de toekomst
Op 30 november vond in het PC Hoofthuis in samenwerking met de
UB een discussiebijeenkomst plaats over de bibliotheek van de toekomst
voor de geesteswetenschappen. Na de opening door José van Dijck
volgden presentaties door Nol Verhagen (directeur UB) en enkele
medewerkers en studenten. Vervolgens werd er gedebatteerd, onder
leiding van Irene Zwiep (directeur ICG).

Conferencia Espinosa: Isabel Allende
Op 14 oktober werd Isabel Allende geïnterviewd voor een volle aula,
tijdens de jaarlijkse Conferencia Espinosa. De Conferencia Espinosa
is zes jaar lang door de FGw georganiseerd in samenwerking met de
Spaanse ambassade. Dit jaar vond de Conferencia Espinosa voor de
laatste keer in Amsterdam plaats.

jaaroverzicht
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n Frank van Vree, hoogleraar Journalistiek
en cultuur, heeft in het kader van het
NWO-onderzoeksprogramma Dynamiek
van de herinnering - Nederland in de Tweede
Wereldoorlog een subsidie van € 106.504
ontvangen voor het project Herinnering en
herleving: Geschiedenis van de Joden in
Nederland 1945-2010.
n Frank van Vree, hoogleraar Journalistiek en
cultuur, heeft van het Stimuleringsfonds voor de
Pers een subsidie van € 38.390 gekregen voor het
project Journalistiek in een veranderend krachtenveld: PR, Voorlichting en Empowerment.
n Frank van Vree, hoogleraar Journalistiek
en cultuur, heeft in het kader van het

NWO-onderzoeksprogramma Dynamiek
van de herinnering – Nederland in de Tweede
Wereldoorlog een subsidie van € 202.655
ontvangen voor het project De Hollandsche
Schouwburg als lieu de mémoire.
n Gerard Wiegers, hoogleraar Religiestudies,
heeft van de Netherlands Inter-universitary
School for Islam Studies (NISIS) een subsidie
van € 211.000 gekregen voor het project
Religion and the Construction of Modernity
in Islam: Mohammed Abduh’s Reformism
and his Christian Interlocutors.

Institute for Logic, Language
and Computation
Catharina Dutilh-Novaes, onderzoeker
bij Logic and Language, kreeg een Vidi-subsidie
ter waarde van € 799.986 van NWO toegekend
voor het project The roots of deduction Integrating philosophy, psychology and history.
n Jeroen Groenendijk, hoogleraar Taalfilosofie, heeft van NWO een subsidie van
€ 598.657 gekregen voor het project The
Inquisitive Turn. A New Perspective.
n Katrin Schulz, universitair docent Taalfilosofie, kreeg een Veni-subsidie voor het project
The Semantic Anatomy of Conditional Sentences.
n
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Kerngegevens Faculteit der Geesteswetenschappen

Het Jaaroverzicht 2010 is een uitgave van
het Dagelijks Bestuur van de Faculteit
der Geesteswetenschappen.
Voor meer informatie over genoemde onderwerpen, zie Nieuwsbrief 125 t/m 134
(www.hum.uva.nl/nieuwsbrief).

Medewerkers
Per 1-12-2010 zijn in totaal 1470 medewerkers aan de faculteit verbonden: wetenschappelijk
personeel en ondersteunend en beheerspersoneel, medewerkers met een vaste aanstelling en
tijdelijke contractanten, inclusief gastonderzoekers en onbezoldigde medewerkers.
Per 1-12-2009 waren er in totaal 1473 medewerkers aan de FGw verbonden.

Eindredactie

Het wetenschappelijk personeel in dienst (48,9 procent fte vrouw) is als volgt verdeeld:

Hoogleraar
Universitair hoofddocent
Universitair docent
Docent
Onderzoeker
Promovendus
Totaal wp

Man (fte)

vrouw (fte)

41,97
28,02
85,70
34,03
14,94
42,61
247,28

16,01
12,88
52,26
45
30,51
79,93
236,60

totaal (fte) Totaal (fte 2009)
57,99
40,90
137,97
79,03
45,46
122,54
483,88

60
43
130
80
51
124
487

Mas Fopma
Wouter Bok (student-assistent)
tel. 020-525 5336
nieuws-fgw@uva.nl

Verspreiding en
abonnementen
nieuws-fgw@uva.nl

Vormgeving
www.crasborn.nl

In 2010 is er 132,81 fte aan ondersteunend en beheerspersoneel (in 2009: 134,50 fte en in 2008: 138 fte).
Van het obp is 72,82 procent vrouw (in 2009: 73,80 procent en in 2008: 78 procent).1

Onderzoek
Tussen 1-1-2010 en 31-12-2010 vonden 46 promoties plaats (in 2009: 67 en in 2008: 47). Er beginnen
28 nieuwe promovendi (23 in 2009; 51 in 2008; 38 in 2007; en 33 in 2006): 15 plaatsen zijn gefinancierd
uit de eerste geldstroom (8 plaatsen in 2009 en 25 in 2008), 12 plaatsen uit de tweede geldstroom
(14 in 2009 en 16 in 2008) en 1 plaats uit de derde geldstroom (1 in 2009 en 7 in 2008).2
De onderzoeksinzet vanuit de tweede geldstroom is in 2010 88,31 (per 15-12-2009: 98,31 fte en
per 1-7-08: 93,6 fte).2

Onderwijs
In 2009/2010 zijn 7397 studenten ingeschreven aan de Faculteit der Geesteswetenschappen
(in 2008/2009: 6841, in 2007/2008: 6455; 2006/2007: 6229).
In 2009/2010 begonnen 2040 studenten aan een bacheloropleiding, (inclusief pre-master),
en 801 studenten aan een master (eindcohort).2
Er beginnen in 2010/2011 1867 studenten aan een bacheloropleiding (inclusief pre-master),
en 1059 studenten aan een master (eindcohort, in 2009/2010 begonnen er 1050 studenten aan
een master).3
1

SAP-HR, 1-12-2010

2

UvAdata (EOI-telling), 10-12-2010

3

ISIS: 15-10-2010, inschrijving op 1-10-2010

Foto’s
Eduard Lampe
Jeroen Oerlemans (deel nieuwe hoogleraren)

