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Inleiding  

De doelstelling van de vereniging 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.  

  

Beleid  

Het NGNS wil de hierboven beschreven doelen op de volgende manieren bereiken:  

-   profileren van de vereniging via de website www.nieuwgrieksestudies.nl, waar de 
doelstellingen, de activiteiten en de behaalde resultaten van het NGNS worden 
vermeld;  

- bijhouden van deze website zodat de agenda van lezingen en activiteiten en het laatste 
nieuws bij geïnteresseerden onder de aandacht worden gebracht; 

-  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;  

- zorg dragen voor de succesvolle administratieve afhandeling inzake a) de verlenging 
van de benoeming van prof. dr. M. Boletsi als bijzonder hoogleraar Nieuwgriekse 
Studies tot 1 januari 2028 en b) de uitbreiding van de Marilena Laskaridis Leerstoel 
aan de UvA; 

- vergroten van de zichtbaarheid van het NGNS binnen en buiten de UvA via diverse 
websites;  

- stageplaatsen bieden aan studenten van de opleiding Nieuwgriekse taal en cultuur van 
de UvA;  

- samenwerking met de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek 
van de UvA om de collecties Nieuwgrieks en Byzantinologie onder de aandacht van 
een groter publiek te brengen, zowel in Nederland als ook in Griekenland;  

- voortzetten van de samenwerking met de Aikaterini Laskaridis Foundation op cultureel 
gebied, in het kader van deMarilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse 
Studies aan de UvA;  

- voortzetting van de samenwerking met de formele vertegenwoordiging van 
Griekenland en Cyprus in Nederland, i.e. de Ambassade van Griekenland en de 
Ambassade van de Republiek Cyprus in Den Haag;  

- samenwerking met non-profit organisaties op het gebied van cultuur, voor zover de 
beoogde activiteiten de doelen van het NGNS onderschrijven; 
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- aanvragen van subsidies en aantrekken van donaties om de financiële gezondheid van 
het NGNS ook in de toekomst te kunnen garanderen;  

- voortzetten van de samenwerking met het Centrum voor de Griekse Taal te 
Thessaloniki (KEG) voor de facilitering van de jaarlijkse Internationale Examens 
Nieuwgrieks, voor zover dat budgetneutraal gerealiseerd kan worden;  

- faciliteren van een aantal subgroepen, zoals bijvoorbeeld het media-netwerk en de 
docentenkring;  

- bijhouden van het huishoudelijk reglement en aanpassen van de bestaande statuten in 
overeenstemming met de eisen in het kader van de nieuwe wetgeving WBTR (Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). 

 

 
Het NGNS is gevestigd in het PC Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam (UvA)  
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Terugblik en toekomstplannen  

In het verleden heeft het NGNS 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 op de verlenging, uitbreiding en het 
onderhoud van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel Nieuwgriekse Studies aan de 
UvA richten 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 in dit geografische gebied. 

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 in Nederland op te richten.  

De Marilena Laskaridis bijzondere leerstoel is voor het NGNS van groot belang, 
omdat deze leerstoel bij uitstek een 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, waardoor de mogelijkheden om de moderne 
Griekse cultuur op academisch niveau te bestuderen in West-Europa beperkt zijn. 
Tegelijkertijd stonden Griekenland en Cyprus de afgelopen jaren regelmatig in de 
schijnwerpers vanwege de ‘economische crisis’ en de daarbij horende sociale, culturele en 
andere implicaties. De noodzaak om studenten en wetenschappers in Nederland (en in heel 
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 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.  

Daarnaast hebben we in deze tijden te maken met een instabiel en zich verschuivend 
geopolitiek krachtenveld. De urgentie van het opleiden van experts op het gebied van de 
Griekse taal en cultuur die op geostrategisch vlak in staat zijn de positie van Griekenland en 
Cyprus te duiden en in grotere historische verbanden te bezien, wordt daarmee steeds groter. 
Met name omdat het landen betreft die van oudsher vanwege hun geografische ligging een 
sleutelrol hebben vervuld in mondiale ontwikkelingen op geopolitiek vlak en die relatief 
kwetsbaar zijn. Zo kan de nog altijd niet opgeloste Cyprus-kwestie in de toekomst weer op de 
voorgrond treden. 

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 levert een belangrijke 
bijdrage hieraan en versterkt de zichtbaarheid van de Nieuwgriekse letteren. Gezien het feit 
dat de Universiteit van Amsterdam de enige universiteit in Nederland, België en Luxemburg 
is die zich ononderbroken heeft gespecialiseerd in de Byzantinologie en het Nieuwgrieks, 
vanaf 1947 tot heden, is deze universiteit de beste keuze als thuisbasis voor deze leerstoel. De 
leerstoel draagt vanaf 2018 bij aan de promotie en het verbreiden van het Nieuwgrieks en 
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Cypriotisch cultureel erfgoed door middel van het initiëren, uitvoeren en begeleiden van 
onderzoek op 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 tweede aanstellingstermijn van prof. dr. M. Boletsi 
als bijzonder hoogleraar in het kader van de leerstoel;   

- het faciliteren van het werk van de bijzonder hoogleraar gedurende de komende vijf jaar; 

- zorg dragen voor de administratieve procedures rondom de aanstelling en voor de jaarlijkse 
evaluatie van het wetenschappelijk werk van de hoogleraar in nauwe samenwerking met het 
Curatorium;  

- het faciliteren van de Laskaridis Foundation om de Marilena Laskaridis Leerstoel aan de 
UvA te blijven bekostigen tot 1 januari 2028 met een aanstelling van 0,3 FTE; 

- de informatievoorziening richting de Aikaterini Laskaridis Foundation (IAL) conform de 
bepalingen van de overeenkomst, getekend tussen het NGNS en de IAL op 24 december  
2021.  

  

 

 

  

 
   

Het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA is gevestigd in het Bushuis  
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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 zich de komende vijf jaar inzetten voor de 
versterking van de positie van de opleiding Nieuwgrieks binnen en buiten de UvA. Omdat 
deze opleiding een unicum in de Benelux is, 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 Faculteit 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 Nederlandse 
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 jaarlijkse 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. 

Vanaf maart 2020 tot eind 2021 hebben de meeste activiteiten van het NGNS online 
plaatsgevonden. Met de geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen heeft het bestuur er 
vertrouwen in dat alle activiteiten (incl. de variacolleges) vanaf 2022 weer fysiek kunnen 
plaatshebben. Ook zullen de internationale examens Nieuwgrieks, na twee achtereenvolgende 
jaren te zijn afgelast, vanaf mei 2022 weer doorgang vinden. 
  

Een greep uit de activiteiten en samenwerkingsverbanden die voor het jaar 2022 gepland staan: 

- In mei 2022 wordt in Amsterdam een internationaal symposium georganiseerd in 

samenwerking met de Laskaridis Foundation ter gelegenheid van het 200-jarig jubileum 

van de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog. Internationale sprekers zullen vanuit 

verschillende perspectieven spreken over de Europese dimensies van de 

Onafhankelijkheidsoorlog. Dit symposium stond gepland voor mei 2021 maar is 

uitgesteld vanwege de coronarestricties. 

- Een mogelijke voortzetting in 2022 van het samenwerkingsverband (2020-2021) tussen 

de leerstoel en het door de Laskaridis Foundation gefinancierde CENSUS project; 

doelstelling van het project is het creëren van een bibliografie van moderne Griekse 

literatuur voor Engelstaligen; 

- De supervisie van het promotieonderzoek van de in 2021 door de Laskaridis Foundation 

toegekende PhD fellowship voor een driejarig promotieonderzoek op het gebied van 

Nieuwgriekse Studies. 

- De supervisie van het onderzoek van de twee Laskaridis Visiting Fellows die voor de 

periode 2021-2022 een beurs ontvingen van de Laskaridis Foundation (derde ronde).  

- Begin 2022 heeft de Laskaridis Foudation weer een uitnodiging doen uitgaan voor de 

vierde aanvraagronde voor de door de Foundation gefinancierde Visiting Fellowships, 

voor het academische jaar 2022-2023. 

- In juni 2022 zal het tweede congres plaatsvinden van het Amsterdam-Oxford Cultural 

Analysis Network ‘Greek Studies Now’, dat eerder vanwege COVID-19 restricties moest 

worden afgelast.  
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Tot slot  

Met het samenwerkingsverband tussen het NGNS en het IAL (naar aanleiding van de 

oprichting van de Marilena Laskaridis Bijzondere Leerstoel én het nieuw cultuurhistorisch 

profiel van de opleiding Nieuwgrieks) is een nieuwe setting ontstaan die veel nieuwe kansen 

biedt. In samenwerking met het IAL en zijn rijke bibliotheekafdeling, heeft de opleiding 

Nieuwgrieks de afgelopen vijf jaar een aantal projecten kunnen realiseren die meer 

zichtbaarheid aan de studierichting hebben gegeven.  

Daarnaast gaat de opleiding door met de bestaande samenwerkingsverbanden met een 
aantal partners in Nederland, zoals beide ambassades van Griekenland en Cyprus in 
Nederland, UvA-instellingen, zoals de Illustere School en de Bijzondere Collecties van de 
UB, en non-profit culturele organisaties, zoals de stichting Marmoucha. Ook de bestaande 
samenwerking met internationale partners zal voortgezet worden: met het Europees 
Genootschap voor Nieuwgriekse Studies (EENS), het Nederlands Instituut in Athene (NIA), 
de ambassade van Nederland in Athene en het St. Thomas Polytechnic. De urgentie van beide 
projecten is dus tweeledig. De twee projecten moeten in onderlinge samenhang worden 
ontwikkeld en gerealiseerd.  

  

  

   

  
  

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

    

  


