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Inleiding 

De doelstelling van de vereniging Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) 

is het bevorderen van de Nieuwriekse Studies in Nederland in de ruimste zin van het woord. 

In het bijzonder gaat het daarbij om het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied 

van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van het 

woord; het stichten en onderhouden van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel 

Nieuwgriekse Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van 

Amsterdam; het fungeren als landelijke afdeling van het Europees Genootschap voor 

Nieuwgriekse Studies (EENS); het (mede)organiseren van diverse culturele activiteiten op het 

gebied van de Nieuwgriekse taal, letterkunde, geschiedenis en cultuur, in de breedste zin van 

het woord. 

 
Beleid 

Het NGNS wil de hierboven beschreven doelen bereiken op de volgende manieren: 
- het omvormen van de website www.nieuwgrieksestudies.nl naar een website, volledig 
gericht op de doelstellingen, de activiteiten en de behaalde resultaten van het NGNS; 
- afstemming en samenwerking met de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA), o.a. met betrekking tot de organisatie van de jaarlijkse 
Varialezingen; 
- zorgdragen voor de succesvolle voltooiing van de procedure inzake de benoeming van 
de bijzonder hoogleraar Nieuwgriekse Studies; 
- het vergroten van de zichtbaarheid van het NGNS binnen en buiten de UvA via folders, 
nieuwsbrieven (NGNS-News) en de website; 
- stageplaatsen blijven bieden aan studenten van de opleiding Nieuwgriekse taal en 
cultuur van de UvA; 
- het samenwerken met de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek 
van de UvA om de collecties Nieuwgrieks en Byzantinologie onder de aandacht van een 
groter publiek zowel in Nederland als in Griekenland te brengen; 
- het structureel gaan samenwerken met de Aikaterini Laskaridis Foundation op cultureel 
gebied in het kader van de bestaande samenwerking m.b.t. de stichting van de Marilena 
Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de UvA; 
- het blijven samenwerken met de formele vertegenwoordiging van Griekenland en 
Cyprus in Nederland, namelijk de Ambassade van Griekenland en de Ambassade van de 
Republiek Cyprus in Den Haag; 
- het samenwerken met non-profit organisaties op het gebied van cultuur voor zover de te 
ondernemen activiteiten de doelen van het NGNS onderschrijven; 
- het aanvragen van subsidies en het aantrekken van donaties om de financiële gezondheid 
van het NGNS ook in de toekomst te kunnen garanderen; 
- het blijven samenwerken met het Centrum voor de Griekse Taal te Thessaloniki (KEG) 
met betrekking tot de facilitering van de jaarlijkse Internationale Examens Nieuwgrieks 
voor zover dat budgetneutraal gerealiseerd kan worden; 
- het faciliteren van een aantal subgroepen, zoals bijvoorbeeld het media-netwerk en de 
docentenkring; 
- het opstellen van een huishoudelijk reglement en andere reglementen die een aantal 
interne NGNS-zaken zullen reguleren. 

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/
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Terugblik en stand van zaken 
In het verleden heeft het NGNS met name een bijdrage geleverd aan de bevordering van 
onderwijs en onderzoek op het gebied van Nieuwgriekse Studies en daarna met name aan de 
vergroting van de zichtbaarheid van de opleiding Nieuwgrieks van de UvA, die vanaf 2002 de 
enige drager van het NGNS is. 
Het NGNS zal zich de komende vijf jaar enerzijds richten op de stichting en onderhoud van 
de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de UvA en anderzijds 
op de verdere versterking van de positie van de opleiding Nieuwgrieks binnen en buiten de 
UvA. De opleiding Nieuwgrieks van de UvA is een unicum in de Benelux en daarom de enige 
formele vertegewoordiger van Griekenland en Cyprus op het gebied van het tertiair onderwijs 
en academisch onderzoek. 

Hieronder zullen beide plannen worden toegelicht. 

1. De Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de UvA Sinds 

2008 is er geen leerstoel Nieuwgrieks & Byzantinologie meer in Nederland (en in de 

Benelux). Dit verklaart de lang bestaande wens en de gevoelde noodzaak om een bijzondere 

leerstoel te stichten in Nederland. 

De Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel is voor het NGNS van groot belang, 

omdat deze leerstoel bij uitstek het middel is om het belang van Nieuwgriekse Studies te 

onderstrepen. Dit vakgebied staat momenteel voor vele nieuwe uitdagingen en dient gezien te 

worden in het licht van een aantal ontwikkelingen. De afgelopen jaren zijn diverse 

opleidingen Nieuwgrieks in Europa opgeheven (met als recente voorbeelden de opleidingen 

Nieuwgrieks in Cambridge en Kopenhagen), waardoor de studie van de moderne Griekse 

cultuur op academisch niveau in West-Europa beperkt is. Tegelijkertijd staan Griekenland en 

Cyprus de afgelopen jaren regelmatig in de schijnwerpers vanwege de economische ‘crisis’ en 

de sociale, culturele en andere implicaties daarvan. De noodzaak om studenten en 

wetenschappers in Nederland (en zelfs in West-Europa) op te leiden, die een degelijke kennis 

van de moderne Griekse cultuur hebben en daardoor ook de huidige situatie in Griekenland en 

de complexe verbondenheid van het land met andere culturen beter kunnen begrijpen en 
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kritisch kunnen bestuderen, wordt nog urgenter. In onze huidige geglobaliseerde 

werkelijkheid is het ook van cruciaal belang dat de moderne Griekse cultuur van Griekenland 

en Cyprus niet in isolement wordt bestudeerd, maar als onderdeel van interculturele 

netwerken en in de context van transnationale theoretische debatten. 

Om deze redenen is het van belang om de studie van de Nieuwgriekse cultuur op 

academisch niveau in de Benelux te behouden. De bijzondere leerstoel zal hieraan een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren en de zichtbaarheid van de Nieuwgriekse letteren 

versterken. Gezien het feit dat de Universiteit van Amsterdam de enige universiteit in 

Nederland, België en Luxemburg is die zich ononderbroken heeft gespecialiseerd in 

Byzantinologie en Nieuwgrieks, vanaf 1947 tot heden, is deze universiteit de meest 

natuurlijke thuisbasis voor deze leerstoel. De leerstoel zal bijdragen aan de ontsluiting van het 

Nieuwgrieks en Cypriotisch cultureel erfgoed door middel van het initiëren, uitvoeren en 

begeleiden van onderzoek op het vakgebied en het geven van onderwijs, met aandacht voor de 

verbondenheid van de moderne Griekse cultuur met haar traditie en andere culturen in 

transnationaal perspectief. 

Dit project heeft betrekking op een aantal aspecten, zoals: 

- de voltooiing van de procedure voor de definitieve goedkeuring van de stichting van de 

leerstoel door het UvA-bestuur; 

- de vervulling van de bijbehorende vacature; 

- de benoeming en het monitoren van het aanstellingstraject van de bijzonder hoogleraar; 

- het faciliteren van het werk van de bijzonder hoogleraar gedurende de komende vijf jaar; 
- zorgdragen voor de oplossing van alle belastingtechnische zaken rond de aanstelling van de 
bijzonder hoogleraar; 
- de jaarlijkse evaluatie van het wetenschappelijk werk van de hoogleraar in nauwe 
samenwerking met het Curatorium; 
- de informatievoorziening richting de Aikaterini Laskaridis Foundation (IAL) conform de 
bepalingen van de overeenkomst, getekend tussen het NGNS en de IAL op 12 december 
2016. 
 

 

 

 
Het NGNS is gevestigd in het PC Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam (UvA) 
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2. Zichtbaarheid en versterking van de positie van de opleiding Nieuwgrieks van de UvA 

Daarnaast wil het bestuur van het NGNS de komende vijf jaar zich inzetten voor de 

versterking van de positie van de opleiding Nieuwgrieks binnen en buiten de UvA. Omdat 

deze opleiding een unicum is in de Benelux, is het van belang voor de voortzetting van het 

academisch onderwijs en onderzoek op het gebied van Nieuwgrieks en Byzantinologie in 

Nederland dat de opleiding een sterke positie inneemt binnen de Faculeit der 

Geesteswetenschappen (FGw) van de UvA. Een sterke positie garandeert de voortzetting van 

de financiering van de opleiding uit middelen van de FGw, de UvA en het Nederlands 

Ministerie van Onderwijs. 
Het veiligstellen van een duurzame toekomst voor de opleiding Nieuwgrieks en de 

Nieuwgriekse Studies in Nederland wordt gerealiseerd door middel van een aantal vaste 
activiteiten, zoals de organisatie van de  maandelijkse Varialezingen met als gastsprekers 
specialisten uit Nederland en andere landen, het faciliteren van de Internationale Examens 
Nieuwgrieks en de stichting en het onderhoud van de Marilena Laskaridis Bijzondere 
Leerstoel Nieuwgriekse Studies. 
 

  

 

 
Het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA is gevestigd in het Bushuis 
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Tot slot 

Beide operaties - stichting en onderhoud van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel en 
versterking van de opleiding Nieuwgrieks van de UvA - staan in principe los van elkaar, maar 
moeten gaan samenvallen in de komende jaren. 
Bovendien is er met het samenwerkingverband tussen NGNS en IAL naar aanleiding van de 
stichting van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel én het nieuw cultuurhistorisch 
profiel van de opleiding Nieuwgrieks een nieuwe setting ontstaan die veel nieuwe kansen 
biedt. De opleiding Nieuwgrieks kan de komende vijf jaar een aantal culturele projecten 
realiseren in samenwerking met het IAL en zijn rijke bibliotheekafdeling die meer 
zichtbaarheid aan de opleiding kunnen opleveren. 

Daarnaast gaat de opleiding door met de bestaande samenwerkingsverbanden met een 
aantal partners, zoals beide ambassades van Griekenland en Cyprus in Nederland, UvA-
instellingen en non-profit organisaties in Nederland. De urgentie van beide projecten is dus 
tweeledig. De twee projecten moeten in samenhang worden ontwikkeld en gerealiseerd. 

 
 
  

 
 
Blik op een galerij van de bibliotheek van de Aikaterini Laskaridis Foundation (IAL) 
  

 


