Notulen Algemene Ledenvergadering NGNS 30 maart 2019
Vergadering
Datum
Tijd

Aanwezig (26
leden)

Nederlands Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (NGNS)
30 maart 2019
14:30-16:00 uur
T. Markaki, A. Bot, M. Wennekendonk, P. Bander, D. Moysiadou, S. van der Vlugt, B.
van Hensbergen, I. Bruinvis, A. Bogman, S. Karatzoglou, K. Klok, A. Van Baarle, M.
Boletsi, A. Everhard, I. Bingen-v.d. Water, J. Melles-Aalberts, O. Lebbink, L. Schaap, D.
De Rooij, H. Van den Anker (vertegenwoordigd door Pieter de Weerd), H. Hokwerda, E.
Zakrzewska, W. Ledeboer, A. Avgoustidis, D. Karassavidou-Lettinga, M. Ioannidou

Afwezig met
bericht (6 leden)
Verslag

E. Tzatzalos, D. De Groot, B. Groen, W. Belly, A. van Gemert, A. Geerdink
M. Wennekendonk (secretaris)

1.

2.

3.

Na de Algemene Ledenvergadering hielden schrijfster Lina Ellina en journalist Kevin
Sullivan een lezing en boekpresentatie over de roman The Prophecy and the Templar Scroll,
waarna er een receptie was met drankjes en hapjes. Aansluitend was er de mogelijkheid in
de kleine zaal van Paradiso een concert bij te wonen van The Aegean Project.
Opening van de vergadering
Om 14:30 opent de voorzitter, T. Markaki, de vergadering. Ze zet kort uiteen welke
agendapunten tijdens deze vergadering aan de orde komen. Ook wordt er een presentielijst
rondgestuurd.
Vaststelling Notulen ALV 28 maart 2018
Aan de notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering worden geen aanvullingen en
opmerkingen toegevoegd. Deze notulen worden daarmee vastgesteld en zullen binnenkort op de
website worden gepubliceerd.
Mededelingen
- De voorzitter meldt dat de activiteiten van de Bijzondere Leerstoel in een apart agendapunt
zullen worden besproken.
- De voorzitter meldt dat de zittingstermijn van het huidige bestuur dient te worden verlengd. De
aanwezige leden gaan unaniem akkoord.1
- De voorzitter deelt mee dat de varialezingen voortaan nog uitsluitend op de NGNS-website
onder het kopje Nieuws zullen worden aangekondigd. De variacommissie is inmiddels opgeheven
en de voorzitter zet kort uiteen waarom: de bijzonder hoogleraar en zijzelf krijgen veel verzoeken
binnen, er moet steeds snel gehandeld worden, de lijnen moeten kort zijn, het secretariaat van de
afdeling is absoluut onvoldoende, de beschikbare zalen zeer beperkt en bovendien moeten soms
varialezingen gecombineerd worden met lopende colleges-workshops. Kortom, het is een
ingewikkeld plaatje en de variacommissie was niet in staat daarbinnen voldoende slagvaardig te
handelen. De voorzitter bedankt de leden van de opgeheven commissie niettemin hartelijk voor
hun inzet. Voortaan zullen de bijzonder hoogleraar en de twee vaste stafleden van de opleiding de
lijst met varialezingen/overige activiteiten bepalen.
- Op het ΕΕΝΣ-congres van 4-7 oktober 2018 in Lund hebben M. Boletsi en T. Markaki het
NGNS vertegenwoordigd. M. Boletsi heeft er een lezing gehouden en T. Markaki heeft kort de
bijzondere leerstoel en de Nieuwgriekse Studies in de Benelux toegelicht. Het ΕΕΝΣ-Congres
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Na de vergadering is gebleken dat er sprake is geweest van een misverstand over de zittingstermijn. Op grond
van de Akte van Statutenwijziging d.d. 12 december 2016 is de eerste termijn van het statutair bestuur ingegaan
op 12 december 2016. Die zal eindigen in december 2020. De (her)benoeming van het bestuur zal plaatsvinden
tijdens de ALV 2020 en wel vóór 12 december 2020.
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toonde zich geïmponeerd door wat het NGNS bereikt heeft.
Het ΕΕΝΣ heeft een gratis nieuwsbrief waarvoor de NGNS-leden zich kunnen aanmelden via
deze link: https://bit.ly/2Uk8p1z.
- Het aantal leden van het Genootschap bedraagt per 16 april 2019 zesennegentig (96).
- Als daar geen bezwaar tegen is, wordt het NGNS lid van de VVNIA door de jaarlijkse
contributie te betalen. Dit voorstel wordt goedgekeurd. Tevens is het NGNS lid van de
Nederlands Byzantijnse Kring. Op deze manier steunt het NGNS beide aanverwante organisaties
in Nederland.
4. Jaarverslag/Activiteitenverslag
De voorzitter somt kort de belangrijkste activiteiten van het NGNS in het afgelopen jaar op. Die
zijn conform het meerjarenplan 2017-2021.
- Het NGNS heeft in 2018 acht Varialezingen georganiseerd i.s.m. de opleiding Nieuwgrieks en
de Variacommissie.
- Op 21 september vond in aanwezigheid van een grote delegatie de oratie van de bijzonder
hoogleraar M. Boletsi plaats.
- Verder werden de ALV, de lezingen en het concert van 30 maart voorbereid, alsmede het
evenement Mare Nostrum Inclusive, dat op 6 april zal plaatsvinden in Podium Mozaïek in
Amsterdam met als thema: Shared Heritage. De gelegenheidsformatie The Aegean Project zal
daar weer optreden, maar nu uitgebreid met andere muzikanten uit landen van het Middellandse
Zeegebied, en voorafgegaan door een documentaire en een korte lezing door prof. dr. M. Boletsi.
- Op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen zijn over het jaarverslag wijst Hero Hokwerda
op een onzorgvuldigheid in de formulering en zegt toe dat hij de juiste formulering zal opsturen.
Het aangepaste jaarverslag is de vinden op https://bit.ly/2Ur45xf.
5. Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies
- De voorzitter deelt mee dat tot ieders grote vreugde het arbeidsrechtelijke en
belastingtechnische probleem van de bezoldiging van de bijzonder hoogleraar uiteindelijk is
opgelost doordat de Universiteit Leiden erin bewilligd heeft daar een rol in te spelen. Een
overeenkomst daartoe is ondertekend.
- Op inhoudelijk gebied meldt zij als activiteiten van de bijzonder hoogleraar:
- 1 Master-vak in Literary Studies over Griekenland en de Mediterrannee (30 studenten);
- 8 tutorials in Research Master Cultural Analysis;
- gastcolleges in het bachelorprogramma Nieuwgriekse Studies;
- gastcollege in het Masterprogramma van Europese Studies;
- oratie op 21 september (bijgewoond door een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders);
- lezingen voor het brede publiek: in Cultureel Centrum Spui 25 en in Perdu in Amsterdam;
- lezingen voor academisch publiek: in Sofia (Bulgarije), in Wenen (Oostenrijk), in Bonn
(Duitsland);
- organisatie van verschillende symposia;
- het regelen van drie beurzen/fellowships Modern Greek Studies voor visiting researchers,
beschikbaar gesteld door de Laskaridis Foundation;
- begeleiding van twee PhD-kandidaten en een aantal Masterstudenten;
- public outreach: o.a. interview voor het digitale platform Rethink Greece;
- deelname aan de oprichting van het Amsterdam Centre of European Studies (ACES);
- contacten met het curatorium van de leerstoel en met de Laskaridis Foundation. Zowel het
curatorium als de president van de Laskaridis Foudation hebben zich met bewondering
uitgesproken over de gerealiseerde activiteiten in het kader van de bijzondere leerstoel.
Na deze opsomming van activiteiten door de voorzitter vertelt prof. M. Boletsi kort iets over de
twee fellowships van 4 maanden en een fellowship van 8 maanden die de Laskaridis Foundation
zal financieren. Boletsi denkt dat er zeker 10 aanvragen hiervoor zullen worden ingediend.
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Inmiddels is bekend dat er 15 aanvragen zijn ingediend.
Verder zet zij als plan voor de toekomst uiteen om binnen het Master-programma
Literatuurwetenschap een track Nieuwgrieks te realiseren. Misschien kan dat al in 2020, anders in
2021. B. Van Hensbergen vraagt wanneer de volgende visitatie zal plaatsvinden en zij biedt aan
daarbij aanwezig te zijn om dit hele traject (het afschaffen van het MA-programma Nieuwgrieks
in 2012 en herinvoering ervan) toe te lichten. De visitatie vindt plaats op 18-20 september a.s.
6.

7.

Financiën
- De jaarrekening 2018 zoals opgesteld door de penningmeester is gebaseerd op het
meerjarenplan. De penningmeester licht de rekening toe en dankt de leden van de kascommissie
en het lid A. Everhard voor de nuttige aanvullingen en opmerkingen. Er hebben kleine
verschuivingen plaatsgevonden, maar het eindresultaat is kloppend. Een nieuwe versie van de
begroting, d.w.z. dezelfde begroting in een nieuwe lay-out, zal aan de kascommissie ter controle
worden voorgelegd en aan de leden toegestuurd.
- De kascommissie stelt bij monde van D. De Rooij voor de penningmeester décharge te verlenen,
hetgeen bij acclamatie wordt aanvaard.
- Er ontstaat een discussie over bezuinigingen en de methode waarmee die tegemoet kunnen
worden getreden. Er wordt weer gesproken over de tevredenstellende studentenaantallen bij
bepaalde vakken, maar probleem blijft de instroom van hoofdvakstudenten. Vanaf 2021 zal naar
verwachting Engels als voertaal gaan gelden, waardoor de toegang ook voor niet-Nederlandse
studenten aantrekkelijker wordt.
Dezelfde problemen doen zich ook voor bij grotere studies, zoals Frans en Duits. Alleen de
studies Engels en Arabisch doen het goed qua studentenaantallen. Studenten kiezen graag voor
brede studies, met name studies als PPLE (Politics, Philosophy, Law, Economy) kennen een
enorme toestroom (1000 1e-jaars).
Rondvraag
- E. Zakrzewska maakt melding van het feit dat Astrid Balsem, curator van de Bijzondere
Collecties van de UB, UvA, op 13 april een lezing zal houden over de Griekse collecties van de
UB tijdens een colloquium, georganiseerd door de Laskaridis Foundation in Piraeus.
- C. Bingen van de Water meldt als nieuw lid van het NGNS haar echtgenoot J. Bingen aan.
- De voorzitter, die op de VVNIA-dag een lezing hield over het Nieuwgrieks in Amsterdam
ontmoette daar verschillende mensen die zich wilden aanmelden als lid van het NGNS.
- W. Ledeboer, adjunct-directeur van het Nederlands Instituut te Athene (NIA), vertelt over een
aantal projecten waar het NIA zich mee bezighoudt (zie ook www.nia.gr). Hij vertelt ook over de
mogelijkheid om historisch onderzoek te verrichten in het kader van de reconstructie van de
familiegeschiedenis van de Nederlandse Lucie van Schelle en haar dochter Sophia. Beide
vrouwen werden, samen met hun Griekse vriendin Filitsa Kalavrou, aan het eind van WO II
(1944) door de Nazi’s vermoord in de buurt van Volos. De familie van Lucie van Schelle is op
zoek naar antwoorden die de omstandigheden van haar dood kunnen verhelderen.
- A. Van Baarle vraagt zich af wat ze kan doen met Griekse boeken die ze kwijt wil.
Verschillende suggesties: een bericht in de rubriek Pikilia van Lychnari; I. Bruinvis stelt voor
boeken te sturen naar opvangcentra voor vluchtelingen op Samos. Hij wil wel voor
‘doorgeefbibliothecaris’ spelen.
- De voorzitter merkt op dat het ook mogelijk is het NGNS te steunen d.m.v. donaties. Voor
grotere donaties is het van belang te weten dat het NGNS de ANBI-status heeft waardoor giften
fiscaal aftrekbaar zijn.
- De secretaris laat weten dat nog altijd niet alle NGNS-leden ook abonnee van het tijdschrift
Lychnari blijken te zijn. Zij heeft daarvoor folders meegenomen. Ook heeft ze ter inzage het pas
uitgekomen boek Van Alfa tot Zeus van NGNS-lid Pavlos Emmanouilidis op tafel liggen.
- De voorzitter kondigt nog kort het concert van 6 april aan en de twee komende varialezingen op
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8.
9.

10.

5 april en 15 mei en besteedt aandacht aan de lezingencyclus die nieuw NGNS-lid P. Gouw in
mei in Leiden zal geven over Smyrna en Thessaloniki.
Sluiting
Om 16:00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Lezingen/Receptie
Hierna zijn er twee korte lezingen over het boek van Lina Ellina, waarna er nog tot 19:00 uur
gelegenheid is om te genieten van drankjes (gedoneerd door de Ambassade van de Republiek
Cyprus in Den Haag, waarvoor veel dank) en Griekse heerlijkheden, deels klaargemaakt door
bestuurslid D. Moysiadou, waarvoor veel dank.
Concert
In de kleine zaal van Paradiso kon men getuige zijn van een concert door The Aegean Project,
mede georganiseerd door het NGNS en de Stichting Marmoucha.
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