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Op 4 oktober zal het NIA een themadag organiseren over
het onderwerp Logistiek. Dit evenement is een onderdeel
van de reeks activiteiten die de Nederlandse ambassade in
Athene organiseert om de bilaterale relaties met Griekenland in het zonnetje te zetten. De bijeenkomst is bedoeld
voor studenten en wetenschappers van Griekse universiteiten en professionals uit de Grieks-Nederlandse zakenwereld. Vanuit Nederland zullen twee academische experts op
het gebied van Logistiek en Transport aan de themadag
deelnemen: Professor Rob van der Heijden, decaan van de
faculteit Managementwetenschappen van de Radboud
Universiteit, en Professor Hercules Haralambides, Hoogleraar Maritime Transport and Logistics aan de Erasmus Universiteit. Het exacte programma van de themadag zal later
bekend worden gemaakt via de NIA-website.

ARCHEOLOGISCHE VELDWERKPROJECTEN
Ook deze zomer zullen er weer diverse archeologische veldwerkprojecten worden uitgevoerd
onder auspiciën van het Nederlands Instituut Athene. In het Thessalische Halos zullen archeologen van de Universiteiten van Groningen en Amsterdam doorgaan met het onderzoek naar
deze Hellenistische stad die in 265 v. Chr. door een aardbeving werd verwoest. Medewerkers
en studenten van de Universiteit Leiden zullen hun onderzoek naar de diachrone bewoningsgeschiedenis van een groot gebied in de provincie Boeotië voortzetten, terwijl een team van
de vakgroep archeologie van de VU aan de slag
gaat om het verleden van de archeologische site
in Plakari op het eiland Euboia verder te ontrafelen. Tot slot vinden deze zomer materiaalstudies
plaats in het kader van de twee archeologische
onderzoeksprogramma’s op Zakynthos (UvA) en
in Geraki (UvA en VU). In volgende nummers van
“NIA NEA” zullen we de verschillende projecten
uitvoeriger presenteren. In de tussentijd kunt u
meer informatie vinden op onze website.
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WERK VAN TENT-AWARDS KANDIDATEN TE BEZICHTIGEN
OP NIA
Elk jaar worden de TENTAWARDS uitgereikt aan de
beste afstudeerprojecten van
studenten video art van de
Nederlandse kunstacademies. Traditiegetrouw wordt
er ook een gastland uitgenodigd om aan dit evenement
deel te nemen, waarbij de
keus dit jaar gevallen is op

Griekenland. Net als de internationale vakjury is ook het
NIA buitengewoon benieuwd
naar het antwoord op de
vraag “Hoe kijken startende
Griekse kunstenaars aan
tegen het leven dat op hen
ligt te wachten?”. We zijn
daarom blij dat een selectie
van het werk van de kandida-

ten dit najaar op het NIA te
bezichtigen zal zijn. De exacte
data zijn nog niet bekend, dus
houd de NIA-website in de
gaten.

LEZING CHRIS DICKENSON
Ondanks de hoosbui die op
woensdagavond 12 juni onverwachts losbarstte was er
grote belangstelling voor de
lezing van Chris Dickenson
van de Radboud Universiteit
Nijmegen. Dickenson presenteerde in zijn lezing de resultaten van zijn promotieonderzoek over de Griekse agora

tijdens de Hellenistische en
Romeinse periode. Hij stelt in
zijn onderzoek dat de agora
in die periode van grotere
betekenis is geweest voor
het functioneren van de stad
dan tot nog toe aangenomen.
Aan de hand van levendige
voorbeelden liet Dickenson
ons zien hoe hij tot de resul-

taten van zijn onderzoek was
gekomen. De vele vragen na
afloop van de lezing zorgden
voor een interactieve afsluiting
van de avond. Ook naderhand
in de vergaderzaal werd er nog
het een en ander nabesproken
tijdens de borrel die werd aangeboden door het instituut.

CURSUS VOOR STUDENTEN VAN HET HONORS BACHELORS PROGRAMMA VAN DE
RADBOUD UNIVERSITEIT
Vijf deelnemers aan het Honors Bachelors programma van de Radboud Universiteit Nijmegen bezochten van 20 tot 24 mei het Nederlands
Instituut Athene om zich daar bezig te houden met het onderwerp “Formele religie vs. Informele religie”. In het kader van dezelfde cursus
brengen andere groepjes studenten bezoeken aan de Nederlandse Instituten in Cairo, Rabat en Rome. Na afloop van de diverse bezoeken
zullen alle deelnemers in Nijmegen bij elkaar komen om de resultaten van hun
studiereizen naast elkaar te leggen en als “Denktank” te bespreken. Tijdens
hun bezoek aan Athene bezochten de studenten onder andere de rector van
de Theologische faculteit van de Universiteit van Athene, de kantoren van de
Orthodoxe Kerk van Griekenland en van de Jezuïetenorde in Athene , het InterOrthodox centrum in het klooster van Penteli en diverse locaties op het eiland
Aegina. Voorts vond er op het instituut een lezing over de positie van de Islam
en de moslim-minderheid in Thracië plaats en werd er een presentatie gehouden door de beweging die probeert om de verering van de twaalf Olympische
goden in ere te herstellen.
Op pagina 4 van deze nieuwsbrief vindt u een sfeerimpressie van Tom Nijs,
een van de studenten die aan de studiereis deelnam.
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LEZINGENREEKS ‘DIALOGOS’

BYZANTIJNSE ARCHEOLOGIE

Het NIA is gestart met een lezingenreeks getiteld
‘Dialogos’. Deze reeks biedt jonge onderzoekers en
promovendi van Nederlandse en Griekse Universiteiten en onderzoeksscholen de kans om de resultaten
van hun onderzoek te presenteren aan de academische gemeenschap in Athene. Onderzoekers uit alle
vakgebieden zijn van harte welkom om hun onderzoek te komen presenteren op het instituut. Enige
voorwaarde is dat hun onderzoek verband houdt met
Griekenland. Op maandag 17 juni vond de eerste
lezing in deze reeks plaats. Marcus Bajema presenteerde op deze avond de resultaten van zijn PhD,
"Mycenaean political economy: the aesthetic dimension".

Onder de deskundige leiding van dr. Joanita Vroom
en dr. Elli Tzavella van de Universiteit Leiden volgden
7 gevorderde Bachelor- en Master-studenten van de
universiteiten van Leiden, Nijmegen en Amsterdam
de interuniversitaire cursus Byzantijnse archeologie.
De cursus werd georganiseerd in samenwerking met
de 23e eforie van Byzantijse oudheden in Chalkis
(Euboia) en omvatte naast lezingen en excursies in
Athene ook een bezoek aan de eilanden Euboia en
Skyros. In het volgende nummer van NIA-NEA een
uitvoerigere terugblik op deze cursus.

VERS VAN DE PERS: PHAROS (XVIII, VOL. 2); IN DRUK:
PHAROS SUPPLEMENT (1)
Onlangs is bij de Belgische uitgeverij Peeters het 2e deel van jaargang 18 van ons tijdschrift Pharos
verschenen, met daarin artikelen over de archeologische onderzoekscampagnes in Geraki, Zakynthos, Plakari en Halos. Binnenkort zal ook het eerste deel van onze nieuwe reeks Pharos Supplement
van de persen rollen. In deze publicatie kunt u de akten vinden van de internationale conferentie
“Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World” die in 2010 plaatsvond op het NIA.

IN DE EERSTE HELFT VAN DIT JAAR VERBLEVEN DE VOLGENDE NIA-BURSALEN
OP HET INSTITUUT
Marcus Bajema (UL) “The agency of Mycenaean monumental art”
Colette Beestman-Kruijshaar (UvA) “Practical and ceremonial uses of ceramics at Hellenistic Halos, Thessaly”
Tamara Dijkstra (RUG) “Civic and cultural identity in a changing World. Analysing the mortuary practices of the Postclassical Peloponnese”
Joan van Geel (RU) “The perceived impact of the economic crisis on African immigrants in Athens”
Mounir Lahcen (UU) “Construction and usage of the Persian ‘Other’ in Classical Greece”
Chiara Piccoli (UL) “Reconstructing Invisible Ancient Cities in Boeotia, Greece”
Margit Pothoven (UU) “The Symbolic Manipulation of Grave Goods in Archaic Attica (700 – 500 BC): An archaeological research on Grave
goods from Thorikos”
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DOOR TOM NIJS

In het kader van het Interdisciplinair Honours Programma van de Radboud Universiteit in Nijmegen kregen wij de kans ons als een ‘denktank’ te verdiepen in religie in landen rond de
Middellandse zee. In de cursus getiteld ‘formele en informele religies’ werden vier groepen
van vijf studenten naar Athene, Rome, Rabat en Cairo gevlogen. Wij, vijf gedreven studenten
met mazzel, bestuderen vijf totaal verschillende wetenschapsgebieden en hebben in Athene
onze eigen kennisgebieden op verschillende manieren proberen in te zetten. Daarbij werden
we bijgestaan en opgevangen door de mensen van het Nederlands Instituut in Athene. Zes
dagen Athene, volledig in het teken van geloof in Griekenland. Wat moet je je daar bij voorstellen?
Zaterdagnacht om kwart voor 3 op het koude Nijmeegse station, zondagmiddag rond twee uur
met 35 graden in hartje Athene. Daar werden wij opgevangen door Kris Tytgat, directrice van
het instituut. Zij was verantwoordelijk voor het drukke programma dat ons te wachten stond.
Het programma begon direct op zondagmiddag met een bezoek aan een ceremonie waarin de relikwieën van de Heilige Constantijn en Helena werden onthaald. Met open armen werden we daar ontvangen en het gaf ons direct een beeld van de impact van de Grieks Orthodoxe
kerk op de maatschappij en vooral de ongedwongen, ontspannen sfeer viel meteen op. Met een lege maag (half 10 eten, wie verzint het) en
een slaaptekort (kwart voor 3 ’s nachts vertrekken, wie verzint dát) werd de eerste dag afgesloten en aan onze behoeftes tegemoet gekomen: veel en lekker Grieks eten en op tijd naar bed.
Nadat we maandagmiddag de toerist mochten uithangen op en rond de Akropolis, werden we ’s avonds voorgesteld aan Willem Ledeboer,
medewerker aan het Nederlands Instituut in Athene. Hij vertelde ons over het bestaan van de YSEE, een groepering die terug wil naar het
polytheïstische geloof uit de oudheid, terug naar de twaalf goden van de Olympus, terug naar het ‘etnische Helleense geloof’. Het gesprek
dat volgde, met de Secretaris Generaal van de groepering zelf, was ongelofelijk overtuigend en interessant, en gaf ons een beeld van de
achtergestelde positie van andere geloven dan het Grieks Orthodoxe.
Echter, de mensen die we de dagen erna mochten spreken, zoals de decaan van de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Universiteit van
Athene, mensen van de NGO ‘Apostoli’ van de Orthodoxe Kerk en Bisschop Ioannis, directeur van het Inter-Orthodox Centrum, toonden een
veel toleranter beeld van de Orthodoxe Kerk. Een gesprek op woensdagmiddag met de Tweede Secretaris van het Algemeen Secretariaat
van de Commissie van de Synode, die de rest van de week liefkozend ‘mega priest’ werd genoemd naar aanleiding van zijn indrukwekkende
omvang, was hierop een uitzondering: de visie van de mega priest was veel minder tolerant, zeer controlegericht en conservatief.
We hebben het voorrecht gehad om in slechts zes dagen veel verschillende aspecten van religie in Griekenland te verkennen. Vrijwel elk
bezoek was bijzonder, leerzaam, interessant en sloot perfect aan op ons doel. Vooral het enorme enthousiasme en initiatief van de medewerkers van het NIA zorgden voor een ontzettend geslaagde week, waarnaar nog lange tijd met hele goede herinneringen op terug zal worden gekeken.

COLOFON
Het Nederlands Instituut Athene is een interuniversitair wetenschappelijk instituut dat gefinancieerd en bestuurd wordt door 6 Nederlandse universiteiten
(Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht en de VU). Het organiseert, verzorgt en faciliteert onderwijs en onderzoeksprojecten in samenwerking met
universiteiten en onderzoekscentra in Nederland en Griekenland. Het NIA is door de Griekse overheid erkend als “Archeologische School” en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het archeologisch onderzoek dat vanuit de Nederlandse universiteiten in Griekenland wordt verricht.
NIA-NEA is de nieuwsbrief van het Nederlands Instituut Athene en verschijnt vier keer per jaar.
Opmaak en einderedactie: Annemarie Oosting; teksten in dit nummer: Willem Ledeboer, Tom Nijs.
Nederlands Instituut Athene, Makri 11, 117 42 Athene – Griekenland.
Tel: 00.30.210.9210760; e-mail: nia@nia.gr; www.nia.gr

