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Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (vanaf 12 december 2016) 
RSIN: 854292251 (ANBI registratie) 
Rekening nr. IBAN: NL51ABNA 0608990086 
BIC: ABNANL2A 
Inschrijving KvK Amsterdam: 61307831 
 
Bestuur  
Voorzitter: dr. Tatiana Markaki (programmateamleider opleiding Nieuwgrieks, FGw, UvA). 
Vice-voorzitter: drs. Arthur Bot (docent opleiding Nieuwgrieks, FGw, UvA). 
Penningmeester: drs. Peter Bander (administrateur). 
Secretaris: drs. Marietje Wennekendonk-Visser (beëdigd tolk/vertaler Grieks). 
Bestuurslid: Despina Moysiadou, MA (docent Grieks). 
Beloningsbeleid 
Het NGNS kent geen beloningen of bonussen. Er worden geen reiskosten voor vergaderingen 
vergoed. Alle inkomsten worden besteed aan de doelstelling van de vereniging. 

 
Contactgegevens 
Postadres: Oostzijde 260, 1508 ES Zaandam 
E-mailadres: secretariaat.ngns@gmail.com 
Tel: +31 (0)6-27472428 
Website: http://www.nieuwgrieksestudies.nl  
 
 
Geschiedenis en doelstelling 
Het NGNS is opgericht op 19 maart 1996 door het Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium van 
de Universiteit van Amsterdam en het Instituut voor Nieuwgrieks en Byzantinologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen als de Nederlandse afdeling van het Europees Genootschap voor 
Nieuwgriekse Studies (EENS).  
De huidige opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de Universiteit van Amsterdam 
(CROHO-code: 56814) is de opvolger van het Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium van de 
Universiteit van Amsterdam en van het Instituut voor Nieuwgrieks en Byzantinologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen, welke beide instituten in 2002 zijn samengevoegd; daarmee 
hield het instituut in Groningen op te bestaan. 
  

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/


 
 

 
 
 

3 
 

De doelstelling van het Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS) is het 
bevorderen van de Nieuwgriekse 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. 

 
Beleidsplan 2017-2021 
Het NGNS zal zich in de periode 2017-2021 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 vertegenwoordiger van Griekenland en Cyprus op het gebied van het 
tertiair onderwijs en academisch onderzoek. 
 
Verslag van de gerealiseerde activiteiten 
In 2018 kwam het bestuur drie keer bij elkaar.  
In de vergaderingen werd goedkeuring en financiële steun verleend aan de volgende 
activiteiten: 

1. bijdrage aan de organisatie van acht (8) Varialezingen (zie overzicht in Bijlage 1); 
2. bijdrage aan de organisatie van de Internationale ΚΕΓ-Examens Nieuwgrieks (zie 

overzicht in Bijlage 2); 
3. versterking van de samenwerking met het Centrum van de Griekse Taal te 

Thessaloniki (ΚΕΓ); 
4. ondertekening van een overeenkomst met de Universiteit Leiden ter dekking van de 

kosten die met de uitoefening van de taken van de bijzonder hoogleraar prof. dr. M. 
Boletsi gemoeid zijn vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022; 

5. versterking van de samenwerking met de Aikaterini Laskaridis Foundation. 
Voorbereiding van de procedure voor het toekennen van drie (3) visiting research 
fellowships aan Geesteswetenschappers voor het verrichten van onderzoek op het 
gebied van Nieuwgriekse Studies aan de UvA in 2019; 
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Verslag van de activiteiten ondernomen in het kader van de Marilena Laskaridis Chair 
of Modern Greek Studies  
Alle activiteiten ondernomen in 2018 door de bijzonder hoogleraar prof. dr. M. Boletsi 
hebben bijgedragen aan de versterking van het onderwijsprofiel en het onderzoeksprofiel van 
de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen van 
de UvA en daarbuiten (zie overzicht van activiteiten en onderzoeksoutput in het kader van de 
Marilena Laskaridis Chair in Bijlage 3). 
Het curatorium van de leerstoel, ingesteld door de Universiteit van Amsterdam, heeft het 
werk, verricht in het jaar 2018 in het kader van de bijzonder leerstoel, zeer positief 
geëvalueerd. 

 
Toelichting op de jaarrekening 2018 
Aanvullende toelichting op afwijkingen tussen begroting en uiteindelijk resultaat.  
Directe opbrengsten  
Deze zijn in totaal hoger dan begroot door een donatie; echter, de inkomsten van de 
certificaatsexamens Nieuwgrieks (ΚΕΓ-examens) waren lager dan verwacht. 
 
Subsidies/ Bijdragen  
Deze zijn hoger dan verwacht door de bijdrage/incidentele subsidie aan de opleiding 
Nieuwgrieks van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur van Cyprus.  
 
Beheerslasten materieel  
Deze zijn iets lager vanwege lagere extra websitekosten dan begroot.  
 
Activiteitenlasten gewone bedrijfsvoering materieel 
De kosten zijn hoger dan begroot omdat er extra activiteiten zijn geweest. 
 
Activiteitenlasten buitengewone bedrijfsvoering materieel (kosten bijzondere leerstoel) 
Met de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam is een overeenkomst tot stand 
gekomen voor het in stand houden van de bijzondere leerstoel. Er wordt met ingang van 1 
januari 2018 voor vijf jaar een bedrag gefactureerd door de Universiteit Leiden aan het NGNS 
ad € 14.600,- voor de bekostiging van de leerstoel. Het NGNS heeft een bedrag ad circa € 
5.400,- per jaar beschikbaar voor de bijzondere leerstoel. Het beschikbare totaalbedrag voor 
alle kosten ad € 100.000,- voor vijf jaar kan niet overschreden worden. 
 
Toelichting op de Balans  
Er is in 2018 conform verwachting een negatief resultaat ad € -18.668,-.  
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel over de bestemming van 
het resultaat al in de jaarrekening verwerkt.  
Het bestuur streeft ernaar om een algemene reserve aan te houden om eventuele tegenvallers 
te kunnen opvangen. Het saldo is ultimo 2018 € 3.248,-.  
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Het bestemmingsfonds is opgesteld ter dekking van de kosten die met de uitoefening van de 
taken van de bijzonder hoogleraar prof. dr. M. Boletsi gemoeid zijn voor de jaren 2018 tot en 
met 2022. Het beginsaldo van dit fonds was ultimo 2017 € 100.000,-. Elk jaar wordt er een 
bedrag van circa € 20.000,- onttrokken aan het bestemmingsfonds. Voor 2018 is dit bedrag  
€ 20.337,- exact, iets hoger dan het streefbedrag van  € 20.000,- vanwege de extra kosten die 
eenmalig gemoeid waren met de oratie van de bijzonder hoogleraar op 21 september 2018. In  
de jaren 2019 tot en met 2022 zal naar verwachting een bedrag onttrokken worden aan het 
bestemmingsfonds dat lager of gelijk is aan het streefbedrag van € 20.000. Het totale bedrag 
dat binnen 5 jaar onttrokken zal worden aan het bestemmingsfonds zal het beginsaldo van dit 
fonds ad € 100.000,- geenszins overschrijden. 
 
De bestemmingsreserve wordt aangehouden voor de opleiding Nieuwgrieks. Er is ultimo 
2018 € 1.669,- ten gunste gebracht aan de bestemmingsreserve. Het saldo van de 
bestemmingsreserve is ultimo 2018 € 6.671,-.  
 
Er is ultimo 2018 een positief eigen vermogen van € 89.582,-. Het is de verwachting dat 
ultimo 2019 het eigen vermogen ook positief zal zijn.  
Het bestuur is van mening dat de continuïteit voor de komende jaren gewaarborgd is.  
 
Het saldo van het bestemmingsfonds is ultimo 2018 € 79.663,-..  
Het saldo van de bestemmingsreserve is ultimo 2018 € 6.671,-.  
Het saldo van de algemene reserve is ultimo 2018 € 3.248,.-.  
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Bijlage 1 
Varialezingen georganiseerd door het NGNS in samenwerking met de 
opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA1 
(januari 2018 – december 2018) 

 
1. Friday February 2, 2018 
Title lecture: The so-called “1920s generation” in Greece: how do we move from crisis to 
critique. The use of contrasts as a tool of action. 
Language: English 
Guest speaker: Dr. Vasiliki Tsaita-Tsilimeni (University of Geneva) 
Date: February 2, 2018, 3.30-4.30 p.m. 
Location: University of Amsterdam, University Library (UB), Doelenzaal, Singel 425, 1012 
WP, Amsterdam 
Organization: Marilena Laskaridis Chair, University of Amsterdam & NGNS 
Event attended by: 40 persons. 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/2-februari-2018-varialezing-the-so-called-
1920s-generation-in-greece-how-do-we-move-from-crisis-to-criticism/  
 
Abstract: How does Greek poetry of the so-called “1920s generation” transform society and 
overthrow the image of decadence that the critique lends to it, under the influence of troubled 
socio-political events? This is the subject of this lecture, the source of which is a personal 
interest in the 1920s generation in Greece, as well as a need to explore more deeply a literary 
space that has been presented by literary critics to the public like an almost inactive poetry or 
a poetry of complaints, of defeat. This is only because it is not a committed poetry, or an 
“organized” poetry according to the pre-existing models. The main cause of this 
misunderstanding, whose revelation is the central point of my research, is the following 
generation, that of the 1930s; a literary generation full of light that puts its goals in evidence 
and seems eager to support its magnificent projects; projects that would have probably not 
been achieved without the darkness of the 1920s. With this lecture I will try to show how a 
poetic universe full of contrasts, that of the 1920s generation, manages to change the image 
mentioned and proves that sometimes the most effective action takes place in an underlying 
way. 
Bio speaker:  
After an MA degree at the Sorbonne (Paris IV), Vasiliki Tsaita-Tsilimeni obtained her PhD 
degree in Modern Greek Literature at the University of Geneva in 2017, where she has been 
teaching language, literature and translation since 2011. In addition to articles, translations 
and scientific contributions published in French and Greek, she also writes poetry. Her first 
collection, Wild Herbs (Άγρια Χόρτα, 2017) has just been issued by Kichli/Κίχλη publishing. 
 
                                                 
1 Deze bijlage is opgesteld in het Nederlands en in het Engels (afhankelijk van de taal waarin de lezing wordt 
gehouden en de taal van de doelgroep). 
 

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/2-februari-2018-varialezing-the-so-called-1920s-generation-in-greece-how-do-we-move-from-crisis-to-criticism/
http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/2-februari-2018-varialezing-the-so-called-1920s-generation-in-greece-how-do-we-move-from-crisis-to-criticism/
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2. Friday March 9, 2018 
Titel lezing: Alexandrië van Alexander tot Kavafis: van plaats tot topos 
Gastspreker: prof. dr. Gunnar De Boel 
Datum: 9 maart 2018 
Tijd: 15.30-16.30 (borrel na afloop) 
Taal: Nederlands 
Plaats: UvA, opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur, zaal 560, Spuistraat 134, Amsterdam 
Publiek aanwezig: 50 personen 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/9-maart-2018-varialezing-alexandrie-van-
alexander-tot-kavafis-van-plaats-tot-topos/  
 
Samenvatting: Alexandrië was een eiland in Egypte, waar de Griekse bevolking gehecht was 
aan haar identiteit. De bibliotheek van het Mouseion werd een museum van de Griekse 
traditie, geselecteerd en bestudeerd door onderzoekers die zelf buiten de polistraditie stonden. 
Hun “moderne” houding resulteerde ook in een ander soort literatuur, waarbij de beleving van 
het individu in de grootstad het won van de maatschappelijke betrokkenheid die kenmerkend 
was voor de Griekse traditie. De Arabische verovering maakte een einde aan Alexandrië als 
intellectueel centrum. Geleidelijk verloor ook de haven aan belang. Pas in de 19de eeuw 
herwon de stad haar economisch belang, en daarmee ook een grote kolonie van “Franken” en 
Grieken, die net als in de Oudheid geheel apart leefden van de inheemse bevolking. Een van 
hen, Kavafis, creëerde zich een Alexandrijnse mythologie, waar zijn sensualiteit, anders dan 
in zijn heden, in hoog aanzien stond, en waar de verliezers van de geschiedenis aan het woord 
kwamen. 
Bio spreker: Professor Gunnar de Boel is geboren in Antwerpen en studeerde klassieke 
filologie in Gent en taalwetenschap in Athene. Zijn proefschrift (1984) handelde over 
transitiviteit bij Homerus. Sinds 2000 is hij hoogleraar Nieuwgriekse taal- en letterkunde aan 
de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksgebied is, naast de diachronische Griekse taalkunde, 
vooral de Griekse roman van het interbellum, evenals die van de twaalfde eeuw. 
 
3. Friday May 18, 2018 
Title lecture: Teaching Medieval Cypriot Literature to Drama Students: The Case of 
Makhairas 
Guest speaker: dr. Efthymia Priki (Brussels, Belgium) 
Date: May 18, 2018. 3.30-4.30 p.m. 
Location: University of Amsterdam, University Library, Singel 425, Amsterdam. 
Event attended by: 70 persons 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/18-mei-2018-varialezing-teaching-medieval-
cypriot-literature-the-case-of-makhairas/  
 
Abstract: This lecture tackles the issue of teaching Cypriot medieval literature to a non-
specialist audience, studying in a different discipline, proposing a multimodal approach as an 
effective teaching strategy with significant learning outcomes. As a case study demonstrating 
the effects of such an approach, I will discuss my experience with a class of first-year students 

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/9-maart-2018-varialezing-alexandrie-van-alexander-tot-kavafis-van-plaats-tot-topos/
http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/9-maart-2018-varialezing-alexandrie-van-alexander-tot-kavafis-van-plaats-tot-topos/
http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/18-mei-2018-varialezing-teaching-medieval-cypriot-literature-the-case-of-makhairas/
http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/18-mei-2018-varialezing-teaching-medieval-cypriot-literature-the-case-of-makhairas/
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at the Vladimiros Kafkarides School of Drama, who are enrolled in the undergraduate course 
(BA) in Acting. Their program of study includes both practical and theoretical modules, 
including a module on the History of World Literature, mandatory for the first three years of 
study, which spans from medieval to modern literature. The first-year module covers mainly 
European literature from the 12th to the 16th centuries, while including a significant section 
on Cypriot literature, with particular emphasis on the Chronicle of Leontios Makhairas, for 
purposes of comparison and contextualization. In this paper, I will focus on the lesson 
planning strategies I implemented in teaching Makhairas and present the results of the 
students’ creative interaction with the taught materials, demonstrating the merits of a 
multimodal, interactive approach for drama students. 
Bio speaker: Efthymia Priki was awarded her PhD in Byzantine Studies from the University 
of Cyprus in 2016. Her thesis, which she is now in the process of turning into a book, deals 
with dreams of initiation, focusing on the Tale of Livistros and Rodamne, the Roman de la 
Rose, and the Hypnerotomachia Poliphili. She has given talks and has published articles 
related to comparative literature, dream narratives and text/image studies and she has taught 
medieval and byzantine literature at the University of Cyprus and the Vladimiros Kafkarides 
School of Drama. Currently, she is employed as a Project Adviser in the field of Humanities 
and Social Sciences at the European Research Council Executive Agency in Brussels, while 
pursuing her research interests independently. 
 
4. Friday September 21, 2018 
Inaugural lecture by prof. dr. M. Boletsi 
Title: The Futurity of Things Past: Thinking Greece Beyond Crisis 
Language: English 
Speaker: prof. dr. M. Boletsi (Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies, UvA) 
Location: Auditorium of the University of Amsterdam (Aula), Singel 411, Amsterdam 
Time schedule: 
2.30-3.00 p.m.: arrival of guests 
3.00-4.00 p.m.: inaugural lecture 
4.00-5.00 p.m.: reception 
Event attended by: 250 persons 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/21-september-2018-lecture-the-futurity-of-
things-past-thinking-greece-beyond-crisis/  
 
Abstract (in Dutch):  
De financiële crisis in Griekenland heeft de manier waarop mensen het heden ervaren radicaal 
veranderd en hun blik op de toekomst vernauwd. Desalniettemin kunnen we in Griekse 
literaire en artistieke werken van de laatste tijd innovatieve pogingen traceren om de ‘crisis’ 
om te vormen tot een kritische benadering van het verleden en het heden, en om de toekomst 
open te stellen voor meervoudige visies en perspectieven. Dit betoogt Maria Boletsi in haar 
oratie. 
‘Culturele renaissance’ 
Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2009 lijkt de associatie van Griekenland met 

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/21-september-2018-lecture-the-futurity-of-things-past-thinking-greece-beyond-crisis/
http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/21-september-2018-lecture-the-futurity-of-things-past-thinking-greece-beyond-crisis/
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‘crisis’ onontkoombaar. In het kader van de crisis werd de ruimte voor (politieke) keuzes 
ernstig beperkt. Zo werd bezuinigingspolitiek bijvoorbeeld gepresenteerd als een 
‘eenrichtingsweg’ zonder alternatieven. Ook werd de horizon van toekomstige mogelijkheden 
ingeperkt. Voor alternatieve voorstellingen van het heden en de toekomst kunnen we ons 
volgens Boletsi wenden tot recente werken van literatuur, kunst en cinema. Er is sinds de 
crisis sprake van een ‘culturele renaissance’ in Griekenland, vooral op het gebied van poëzie, 
openbare kunst en film, waar veel internationale aandacht voor is. Een van de belangrijkste 
hedendaagse kunstevenementen, Documenta, heeft in 2017 Athene als tweede locatie (naast 
Kassel) gebruikt onder de titel ‘Learning from Athens’. Films van de zogenoemde ‘Greek 
Weird Wave’ hebben de Griekse cinema internationaal in de schijnwerpers gezet. 
Wat maakt bepaalde vormen van artistieke en culturele productie in Griekenland interessant 
voor een internationaal publiek? Wat maakt de casus van dit land paradigmatisch voor bredere 
systemische processen, maar ook voor verzetsvormen en alternatieve artistieke ‘talen’ in het 
Middellandse Zeegebied en in de rest van Europa of de wereld? 
Herziening van verleden en heden 
Veel literaire werken, graffiti, kunstinitiatieven en films die tijdens de crisis zijn ontstaan, 
herzien het verleden en het heden om de verbeelding van de toekomst te verbreden. Boletsi 
beschrijft dit proces met het begrip ‘futurity’, een toekomstgericht engagement met het 
verleden, waarbij men in objecten en archieven van het verleden duikt op zoek naar beelden, 
vocabulaires, verhalen en instrumenten die vorm kunnen geven aan alternatieve toekomsten. 
Dit engagement vindt weliswaar plaats in de literatuur en kunst, maar vergt ook nieuwe of 
tegendraadse manieren van lezen van onderzoekers in de geesteswetenschappen. 
Bio speaker:  
Dr. Maria Boletsi is professor by special appointment at the University of 
Amsterdam (Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies) and assistant professor at 
the department of Film and Literary Studies at Leiden University and the Leiden University 
Centre for the Arts in Society (LUCAS). After a Bachelor’s degree in Greek Language and 
Literature at the Aristotle University of Thessaloniki, Boletsi obtained a Bachelor’s in 
Literary Studies and a Research Master’s in Cultural Analysis at the UvA. Boletsi received 
her PhD with honours at Leiden University with a dissertation on barbarism in modern 
literature, visual art and philosophy, which was published by Stanford University Press in 
2013. Boletsi has been a research fellow at Princeton University’s Seeger Center for Hellenic 
Studies and a visiting scholar at Columbia University’s department of Germanic 
Languages/Institute for Comparative Literature and Society. She is a member of the editorial 
board of the Journal of Modern Greek Studies and the book series Thamyris/Intersecting: 
Place, Sex and Race (Brill Publishing) 
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5. Friday September 28, 2018 
Titel lezing: Athene, van kleine provinciestad tot miljoenenhoofdstad 
Taal: Nederlands 
Spreker: dr. M. van den Reeck (Brussels, Belgium) 
Plaats: University of Amsterdam, Spuistraat 134, zaal K0.4, Amsterdam 
Tijd: 15.30 -16.30 uur 
Publiek aanwezig: ca. 30 personen 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/28-september-2018-varialezing-athene/  
 
Samenvatting: Uit een kleine provinciestad, waartoe Athene door de eeuwen heen verworden 
was ten tijde van de Griekse onafhankelijkheidsverwerving in de jaren 1820, groeide een 
miljoenenhoofdstad, die in haar sociaal weefsel een bijna feilloze weerspiegeling is van de 
bewogen moderne geschiedenis van het land en van de huidige dubbele crisis van economie 
en migratie, vandaag weliswaar minder in het nieuws, maar daarom niet  minder reëel en 
ingrijpend. Vanuit die invalshoek van geschiedenis en hedendaagse omstandigheden geven 
we een kijk op Athene, eens niet vooral gericht op de Akropolis en de antiquiteit. 
Bio speaker: 
Born on 11 August 1955 in Belgium, Marc Van den Reeck graduated in 1977 from the 
Rijksuniversiteit Gent (RUG) in macroeconomics and entered the Belgian Diplomatic Service 
in 1980. Earlier diplomatic functions included Strasbourg (Council of Europe), Lusaka 
(Zambia), Maputo (Mozambique), Washington DC (US) and Athens (Greece). As head of 
mission he served as Consul-General in Istanbul, Turkey (1997-2002), ambassador to the 
UAE (2002-2005) and ambassador to Greece (2011-2015). In his home country he was head 
of the Nato/European Defence Department at the MFA (1995-1997), diplomatic advisor to the 
Minister of Justice (2007-2009) and Deputy Chief of Cabinet of the Minister of Foreign 
Affairs (2009-2011). He has also been Advisor and Coordinator for European Affairs and 
Member of the Assets and Liabilities Committee of the Central Bank of the UAE. He is now 
retired and currently heading, on a volunteer basis, international cooperation at the Greek 
NGO “The Smile of the Child”, active in child care and child protection. 
 
6. Saturday October 13, 2018 
Title lecture: The notoriously difficult nature of Greek as a research and teaching challenge 
Language: English 
Speaker: prof. dr. Ioannis Kazazis, Director of the Center of the Greek Language (ΚΕΓ) and 
professor Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki (Thessaloniki, Greece) 
Location: University of Amsterdam, University Library (UB), Doelenzaal, Singel 425, 
Amsterdam 
Time: 1.00 p.m. 
ΚΕΓ-certificate of Modern Greek Award to the candidates of 2017. 
Event attended by: 100 persons 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/13-oktober-2018-varialezing-de-griekse-taal/  
 
 

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/28-september-2018-varialezing-athene/
http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/13-oktober-2018-varialezing-de-griekse-taal/
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Bio speaker:  
Prof. dr. I. Kazazis, studied Classical Philology at Aristotle University of Thessaloniki, and at 
the University of Illinois and Yale. He is fellow at Harvard’s Center for Hellenic Studies, the 
Austrian Academy of Sciences, and the University of North Dakota (Lexicography fellow). 
Since 1979, he is professor of Classical Philology, AUTh, and in parallel: president, School of 
Modern Greek (AUTh); research coordinator, Center for the Historical Lexicon of Modern 
Greek (Academy of Athens); director for Minor Languages, Atlas Linguarum Europae. Since 
1994, Deputy Director and Director of the Centre for the Greek Language and Director of the 
Centre’s Divisions on Lexicography and Certification of Proficiency in Modern Greek. Since 
2010, Director of the Greek National Council for Primary and Secondary Education. 
Extensive research in Classical Philology (for example on Lyric Poetry, Historiography, 
History of Greek Studies in Europe from the Renaissance to the present), Medieval and 
Modern Greek Lexicography (for example six volumes of the Kriaras Medieval Greek 
Dictionary). 
 
7. Wednesday November 21, 2018 
Title lecture: Heraklion in de “Renaissance”: Candida alias civitas Venetiarum apud 
Levantem? 
Language: Dutch 
Speaker: dr. Tatiana Markaki, Program Director Modern Greek Studies, UvA 
Location: University of Amsterdam, University Library (UB), Doelenzaal, Singel 425, 
Amsterdam 
Time: 3.30 p.m. 
Event attended by: 80 persons 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/21-november-2018-varialezing/  
 
Samenvatting: 
Candia (in het Latijn, Candida), het tegenwoordige Heraklion, was de hoofdstad van Kreta 
onder Venetiaans bestuur (1211-1669). De stad was een belangrijk handelscentrum in de 
Oostelijke Middellandse Zee, een stad waarin een duidelijk multiculturele samenleving tot 
bloei kwam. De relatie van Candia met Venetië was niet eenvoudig: tussen de twee steden 
vonden allerlei verschillende processen van culturele uitwisseling plaats. Met name in de 
laatste fase van de Venetiaanse aanwezigheid op het eiland (1571-1669) was er zelfs sprake 
van de ontwikkeling van een “Veneto-Kretenzische” cultuur. Aan de hand van materiële 
objecten, monumenten en notariële akten wil ik een antwoord proberen te geven op de vraag: 
In hoeverre was Candia een Venetiaanse stad in de Levant gedurende de Kretenzische 
“Renaissance” (1571-1669)? 
Bio spreker: 
Dr. Tatiana Markaki is Senior Lecturer en Program Director Nieuwgriekse taal en 
geschiedenis bij de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van de UvA. Markaki studeerde 
geschiedenis en archeologie aan de Universiteit van Athene (BA), piano aan het Nationaal 
Conservatorium van Athene (BA), en Helleense Studies bij de opleiding Nieuwgriekse taal en 
cultuur van de UvA (doctoraalexamen). In het Rijksarchief van Venetië verrichtte zij als 

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/21-november-2018-varialezing/
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onderzoeker van het Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini onderzoek naar 
aspecten van de sociaal-economische geschiedenis en de cultuurgeschiedenis van Kreta in de 
16e-17e eeuw dat resulteerde in een aantal publicaties en de dissertatie Objects and identities: 
Dowry and Material Culture in Venetian Crete in Regional and European Context (1600-
1645). 
 
8. Friday December 14, 2018 
Documentary screening: A documentary from Cyprus 
Title: Theofilos-Kkashialos, Two Naïve Painters 
Directors: George Koumouros and Fotis Garifalakis (31 min.) 
Language: Greek (with English subtitles) 
Location: University of Amsterdam, PC Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam, zaal 1.15 
Time: 3.30 p.m. 
Event attended by: 30 persons 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/14-december-2018-documentary-screening/  
 
  

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/14-december-2018-documentary-screening/
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Bijlage 2 
Overige NGNS activiteiten 

 
1. NGNS-Dag 2018 

woensdag 28 maart 2018: Algemene Ledenvergadering NGNS, lezing, boekpresentatie, 
receptie. 
a) Lezing (in het Engels): On C.P. Cavafy and Specters of Barbarians 
Spreker: prof. dr. M. Boletsi (Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies, UvA) 
Publiek aanwezig: 100 personen 
b) Boekpresentatie (in het Nederlands en Grieks): Milao, een nieuwe leermethode Grieks, 
Speakers: Dafni Alverti, MA en Despina Moysiadou, MA 
c) Algemene Ledenvergadering NGNS 2018 
d) Receptie 
Publiek aanwezig: ca. 50 personen 
Locatie: Universiteitsbibliotheek (UB), Doelenzaal, Singel 425, Amsterdam 
Tijd: 15.00-20.00 uur 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/28-maart-2018-ngns-dag-varialezing-en-
boekpresentatie/  
Abstract:  
“C.P. Cavafy’s “Waiting for the Barbarians,” probably his best-known poem, haunts our 
collective imaginary. It has been translated, cited, adapted, and evoked in numerous works of 
literature, art, philosophy, and political commentary. This talk explores the poem’s 
contemporary “afterlives” and especially its function in the Western political imaginary after 
the Cold War and the attacks on September 11, 2001. Reading the poem allegorically, many 
commentators trace in it a familiar historical pattern – an empire awaiting a barbarian 
invasion – which leads them to a diagnosis of our present and prediction for the future. 
However, the poem’s ability to haunt our political realities stems more from the way it 
disrupts familiar past narratives as means of signifying the present. To support this 
hypothesis, I trace how the poem critically converses with pivotal narratives of history in 
modern European thought—progressive and decadent—that involve barbarians. By tracing 
the competing historical ‘specters’ of barbarians evoked in the poem, I argue that the poem 
yields a present that cannot be grasped through familiar past narratives. Fostering a space of 
crisis as critique of an empire’s historical ‘truth,’ the poem recasts the future as an open 
question.” 
Bio speaker: (see under event Friday September 21, 2018). 
 

2. 15, 16, 17 May 2018 
International Exams Modern Greek Language 2018: Exam Centre in the Netherlands. 
Certificate of Attainment in Greek. 
Partners: ΚΕΓ/Centre for the Greek Language, Thessaloniki, Greek Ministry of Education. 
Location: Spuistraat 134, Universiteit van Amsterdam 
Number of participants: 55 
Url: http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/8-9-mei-2018-keg-examens-nieuwgrieks/  

http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/28-maart-2018-ngns-dag-varialezing-en-boekpresentatie/
http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/28-maart-2018-ngns-dag-varialezing-en-boekpresentatie/
http://www.nieuwgrieksestudies.nl/nieuws/8-9-mei-2018-keg-examens-nieuwgrieks/
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Bijlage 3 
Activiteiten ondernomen door bijzonder hoogleraar prof. dr. M. Boletsi  
in het kader van de Marilena Laskaridis Chair Modern Greek Studies  
(1 januari -30 december 2018) 

 
Teaching & Supervision 
Courses taught 

1. Research Master Tutorial (6 EC), “The Concept of Barbarism: From Medea to ‘Trump 
the Barbarian’”  

2. Guest teaching for  the Bachelor course: “The Mediterranean and Europe: Contacts, 
Conflicts, Confluences”   

3. Guest teaching for the Bachelor course “Nieuwgriekse letterkunde A” 
Supervision of students 

1. Two PhD projects 
2. One research MA thesis in Literary Studies 
3. One BA thesis in Political Science and Philosophy 

 
Research 
Publications  
In 2018, Prof. Boletsi published 1 co-authored book, 1 edited volume, 2 articles in academic 
journals, 3 chapters in edited volumes, as well as her inaugural lecture (which can be 
downloaded freely at: http://cf.bc.uva.nl/download/oraties/oraties_2018/Boletsi_Maria.pdf 
For the full references of these publications, see the section “publicaties” at her UvA profile 
page: http://www.uva.nl/profiel/b/o/m.boletsi/m.boletsi.html 

 
Invited lectures and conference talks 
In 2018, Prof. Boletsi gave nine (9) talks in international conferences, symposia, workshops, 
and podia in Amsterdam, Leiden, Berlin, Freiburg, Lund, Vienna and Sofia. Some of these 
talks were addressed to broader audiences (e.g. for the literary association PERDU, for the 
cultural podium SPUI25 and for the annual day of the NGNS in Amsterdam). 
 
Collaborative research & networking 

1. Creation of the Research group “Crisis, Critique, and Futurity” (with Dr. Eva Fotiadi, 
Art History) within ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis), UvA. 

2. International collaborative research project on the history of barbarism. 
3. Participation in plans for relaunching Amsterdam Centre for European Studies 

(ACES). 
 
Research Fellowships granted for 2019 

1. Mercator Research Fellow at Bonn University; April – June, 2019; fellowship within 
the graduate school Gegenwart / Literatur.  

http://cf.bc.uva.nl/download/oraties/oraties_2018/Boletsi_Maria.pdf
http://www.uva.nl/profiel/b/o/m.boletsi/m.boletsi.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/mercator_fellows/
https://www.grk2291.uni-bonn.de/de
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2. Visiting Research Fellow within the fellows program of the Humanities Research 
Centre (HRC) of the College of Arts & Social Sciences at the National Australian 
University (Canberra); November – December 2019. 

 
Setting up of the UvA Visiting Research Fellowships  
The Laskaridis Foundation sponsors a number of fellowships for research in Modern Greek 
Studies at the University of Amsterdam (1 September 2019-December 2022). The call for 
applications has been circulated and as soon as the selection procedure is completed, we 
expect to welcome the first fellows in September 2019. 
 
Organization of events 

1. Hosting of lecture by Dr. Valia Tsaita-Tsilimeni (University of Geneva) at the 
Modern Greek Department of the Univ. of Amsterdam on the topic “The 1920s 
Generation in Greece”; part of the lecture series (“Variacolleges”) of the Dutch 
Society for Modern Greek Studies (NGNS) (February 2, 2018).  

2. Co-organization of the panel “Memory and Resistance in Times of Crisis” together 
with Dr. Ksenia Robbe and Dr. Kasia Mika. Research Day of the Netherlands 
Research School for Literary Studies (OSL: Onderzoeksschool Literatuurwetenschap). 
October 12, 2018. 
 

Interviews and publicity 
1. “Rethinking Greece: Maria Boletsi on Cavafy's 'barbarians' and on making Greece and 

its culture part of transnational debates.” Interviewed by Julia Livaditi for the online 
platform Rethinking Greece hosted by the ‘Greek News Agenda’ website of the 
General Secretariat for Media and Communication of the Hellenic Republic. January 
9, 2019. 

2. “Από τη φιλολογία στον πολιτισμό.” [From philology to culture]. Interviewed by 
Lambrini Kouzeli. Το Βήμα [To Vima newspaper]. Sept. 30, 2018.   

3. Εγκαινιάστηκε η έδρα ‘Μαριλένα Λασκαρίδη’ στο Πανεπιστήμιο του ‘Αμστερνταμ.” 
[The ‘Marilena Laskaridis’ Chair has been inaugurated at the University of 
Amsterdam]. Article by Tasoula Eptakili Καθημερινή [Kathimerini newspaper]. Sept. 
29, 2018. 

  

http://hrc.cass.anu.edu.au/visiting-fellows-program
http://hrc.cass.anu.edu.au/visiting-fellows-program
http://www.uva.nl/en/shared-content/faculteiten/en/faculteit-der-geesteswetenschappen/news/2018/09/financial-support-modern-greek-studies.html
https://www.oslit.nl/invitation-to-the-3rd-osl-research-day-oct-12-2018-groningen/
https://www.oslit.nl/invitation-to-the-3rd-osl-research-day-oct-12-2018-groningen/
http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/interviews/rethinking-greece/6905-maria-boletsi
http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/interviews/rethinking-greece/6905-maria-boletsi
http://www.greeknewsagenda.gr/index.php/interviews/rethinking-greece
https://www.tovima.gr/printed_post/apo-ti-filologia-ston-politismo/?fbclid=IwAR028eVZc_A-t7vh6GryVCVty4hX_Rq-oB4EQWnC_JOpCAu_sPSg0ds79PU
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Bijlage 4 
Foto’s 

 
1. 21 september 2018: De bijeenkomst waarbij K. Mazarakis-Aineian, directeur van de 

Aikaterini Laskaridis Foundation, de financiering van de Laskaridis Visiting Research 
Fellowships Modern Greek Studies aan de Universiteit van Amsterdam heeft 
aangekondigd 

 

  
(v.l.n.r.) dr. T. Markaki, voorzitter NGNS, M. Triantafyllou, hoofd afdeling Cultural Affairs van de 
Nederlandse Ambassade in Athene, prof. dr. Arnold van Gemert, voorzitter curatorium Marilena 
Laskaridis Leerstoel, K. Mazarakis-Aineian, directeur Aikaterini Laskaridis Foundation, prof. dr. M. 
Boletsi, bijzonder hoogleraar Marilena Laskaridis Leerstoel, E. Economou, ambassadeur van de 
Republiek Cyprus in Nederland, prof. dr. F. Weerman, decaan van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen UvA, prof. dr. K. Maex, rector magnificus UvA, D. Chronopoulos, ambassadeur 
van de Helleense Republiek in Nederland  
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2. 21 september 2018: De oratie van prof. dr. M. Boletsi (Marilena Laskaridis Chair of 
Modern Greek Studies) in de Aula van de Universiteit van Amsterdam 
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3. 13 oktober 2018: De Certificaatsuitreiking van de ΚΕΓ-examens 2018 door prof. dr. 
Ioannis Kazazis, directeur van het KEΓ (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας/Centrum voor de 
Griekse Taal te Thessaloniki) 
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