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Voorwoord 
 
Beste NVAS-leden, 
 
In deze tweede nieuwsbrief van het 
academisch jaar, te lezen met één oog op het 
voorjaarstafereel van ontluikende bomen en 
bloemen, vindt u een vooraankondiging van 
de algemene ledenvergadering van de NVAS 
op 30 maart, waarvoor iedereen van harte is 
uitgenodigd! Ook is er aandacht voor het 
afscheid in december 2008 van hoogleraar 
Interculturele Cultuurwetenschap Mineke 
Schippers. 
 
Alle bijdragen van leden voor deze 
nieuwsbrief waren zeer gewenst! We kunnen 
voor de volgende nieuwsbrief ook weer 
inzendingen gebruiken. Stuur deze voor 4 mei 
aan eindredacteur Janneke Juffermans: 
jannekejuffermans@hotmail.com met cc. aan 
Marieke van Winden: winden@ascleiden.nl 
voor eventuele opname van uw bijdrage op 
de NVAS-website. 
 
Namens de redactie: 
 
Janneke Juffermans 
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Op 3 en 4 juli 2008 vond aan de UvA in 
Amsterdam de internationale conferentie 
“Ethnographies of Gender and Globalization” 
plaats. Deze conferentie werd georganiseerd door 
LOVA (Landelijk Overleg Vrouwenstudies 
Antropologie). Voor het eerst sponsorde de NVAS 
een panel binnen deze conferentie om 
bekendheid te geven aan Afrika-onderzoek in 
Nederland en de publieke belangstelling voor dit 
onderzoek in Nederland te bevorderen. 
  
Het NVAS-panel, getiteld “African Diasporas in 
Europe: Gender, Religion and Migration”, was 
georganiseerd door Catrien Notermans en Marijke 
Steegstra, werkzaam bij de afdeling Culturele 
Antropologie aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Het panel richtte zich op Afrikaanse 
migrantenvrouwen die in processen van de- en 
relokalisatie vaak verantwoordelijk zijn voor het 
onderhouden van transnationale familiebanden. 
Hoe vrouwen religie hierbij inzetten, was de 
centrale vraag tijdens de verschillende 
paperpresentaties.  
 
Naomi van der Meer (RU) en Amber Gemmeke 
(ASC, nu Universität Bayreuth) presenteerden 
hun PhD-onderzoek naar resp. Afrikaanse 
Katholieke vrouwen in de Randstad en 
Senegalese moslimvrouwen in Parijs. Verder 
bood het panel een platform aan NVAS-leden en 
studenten Culturele Antropologie in Nijmegen 
(Femke Boelsma, Kathrine van de Bogert, 
Dorinda ten Brinke en Roos Dorsman) die hun 
veldonderzoek naar de religieuze praktijken van 
Afrikaanse vrouwelijke migranten in Nederland 
net daarvoor hadden afgerond. 
 
Het panel was druk bezocht en de presentaties 
werden enthousiast ontvangen. Het bood een 
goede aanvulling op andere panels tijdens de 
conferentie die ook gender en migratie op het 
programma hadden staan.  
 
Catrien Notermans  
 
 
 
 
 
 

NVAS-panel tijdens de internationale LOVA-conferentie 
 

 

Even kennismaken 

Er hebben zich weer twee nieuwe leden 
aangemeld. Ze stellen zich hieronder aan jullie 
voor. 
 
► Stasja Koot 

 
 
Ik heb Culturele Antropologie en Milieu-
maatschappijwetenschappen gestudeerd aan de 
Universiteit van Utrecht. Op dit moment ben ik 
fondsenwerver Grote Gevers bij de Stichting 
Edukans in Amersfoort en voorheen heb ik 
gewerkt als projectmanager van Treesleeper 
Camp in Namibië (www.treesleeper.org). Naast 
mijn huidige functie zal ik als buitenpromovendus 
onderzoek gaan doen aan de Universiteit van 
Tilburg. Ik houd me bezig met toerisme, 
gemarginaliseerde groepen (o.a. San), 
antropologie, ecologie en wildparken. De landen 
waarop ik mij richt zijn voornamelijk Namibië, 
Botswana en Zuid-Afrika. 
 
► Els Kocken 
Ik ben antropologe en werk bij de United Nations 
World Food Programme, waar ik mij als 
leidinggevende bezighoud met 
Evaluation/Lessons Learned Office en WFP 
Uganda. Op dit moment ben ik bezig met een 
onderzoek Humanitarian assistance impact on 
livelihood from socio-cultural perspective. Naast 
Oeganda ben ik ook bekend met Zuid- en Oost-
Afrika, Latijns Amerika en verschillende landen 
in Azië. 
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Op het web: Afrikaanse vrouwen en de AidsAfrikaanse vrouwen en de AidsAfrikaanse vrouwen en de AidsAfrikaanse vrouwen en de Aids----tragedietragedietragedietragedie    

 
 
AIDS heeft dramatische gevolgen voor de 
voedselzekerheid in Afrika. Miljoenen boeren en 
boerinnen zijn aan AIDS overleden of zijn te ziek 
om te werken. Vaak moeten de achterblijvende 
vrouwen de familie voeden. Beleidsmakers 
houden nog te weinig rekening met de belangrijke 
rol van vrouwen in de voedselvoorziening. Een 
onderzoeksprogramma van Wageningen 
Universiteit moet bijdragen aan oplossingen voor 
dit probleem. Twintig vrouwen uit elf Afrikaanse 
landen krijgen de kans om in Wageningen kennis 
te verwerven over leiderschap, AIDS en 
voedselzekerheid om deze in eigen land toe te 
passen. 
 
Meer informatie:  
http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/dossiers/Afrikaanse_vro
uwen_en_Aids.html 

• Presentatie: AWLAE (ppt) (African Women 
Leaders in Agriculture and the Environment) - 
Achtergronden en doelen  

• Wageningen Universiteit  

o Mansholt Graduate School of Social 
Sciences  

� Onderzoeksgebied Gender in 
Food and Agriculture   

• Brochure: AWLAE-Net (pdf) (AWLAE-Net 
Improving the Lives and Livelihoods of African 
Women, their Families and Communities)   

• Internet: "Women: the face of AIDS in Africa" 
on Africa Renewel (Afrikaanse 
informatieafdeling van de Verenigde Naties)   

• Boeken op Internet: Book series AWLAE 
(zeven relevante boektitels uit Wageningen 
Academic Publishers)  

Janneke Juffermans 
(bron: website Wageningen University) 
 

Op de wissel 

► NVAS-lid Ineke Eisenburger  heeft op 19 november 
afscheid genomen als directeur van het Afrika Museum 
in Berg en Dal. Haar opvolgster is Irene Hübner.  
 
► NVAS-lid Elisa Diallo  is op 27 januari 
gepromoveerd aan de Leidse Universiteit. Haar 
proefschrift is getiteld ‘Moi qui vous parle’ en haar 
promotor is prof. dr. W.J.J. Schipper-de Leeuw. Wij 
feliciteren haar van harte! 
 
► Op 11 en 12 december nam NVAS-lid Mineke 
Schipper  afscheid van de Universiteit van Leiden als 
hoogleraar Interculturele Literatuurwetenschap, althans 
formeel. Verschillende sprekers lieten op 
humoristische wijze doorschemeren dat het niet in de 
aard van Mineke ligt om met werken op te houden, op 
eerdere momenten niet en ook deze keer niet… 
 
Ter ere van haar werd er op 11 december het 
symposium “Insiders-Outsiders” georganiseerd, een 
thema dat Mineke na aan het hart ligt. De sprekers 
vertegenwoordigden een diversiteit aan disciplines. 
Hierdoor werd er een rijkdom aan perspectieven 
geboden, die tot levendige discussies leidden. Het feit 
dat de keynote speaker op het laatste moment verstek 
liet gaan was jammer, maar maakte het symposium er 
niet minder geslaagd om.  
Op 12 december sprak Mineke in een vol auditorium 
haar afscheidsrede uit “Après nous le déluge : 
Mythische verhalen over het einde van de 
mensheid ”. In haar lezing stond “wat ons bindt en niet 
wat ons scheidt” centraal. Mythen zijn daarbij van een 
bijzondere betekenis, betoogde zij. Mythen stellen 
immers existentiële vragen aan de orde, worstelen met 
vragen waarop geen antwoord is. De broosheid van 
het menselijk bestaan blijkt bij zeer verschillende 
culturen dezelfde worstelingen op te roepen. Mineke 
stelde zelfs dat mythen ons juist daarom kunnen leren 
mondiaal te denken. Haar betoog werd met een 
daverend applaus afgesloten.  
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Daarop sprak de decaan van de faculteit der 
Geesteswetenschappen, Prof. Dr. Van den Doel, zeer 
lovende woorden. Hij onthulde waarom de frase 
‘formeel afscheid’ op zijn plaats was in de huidige 
context. Immers, Mineke mag dan wel zijn opgehouden 
te werken als hoogleraar Interculturele 
Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden, 
zij gaat onvermoeibaar door als gastonderzoeker aan 
diezelfde universiteit vanwege haar Chinaprojecten. 
Verder wordt ze volgend jaar gasthoogleraar 
Interculturele Literatuurwetenschap in Shenzhen, 
China.  
Daniela Merolla, docent Interculturele 
Literatuurwetenschap en collega van Mineke, sprak 
vervolgens de tekst uit die hieronder in deze 
Nieuwsbrief te vinden is. Als slotstuk was er de 
burgemeester van Amstelveen (Mineke’s woonplaats), 
die Mineke uit naam van de Koningin benoemde tot 
Officier in de Orde van Oranje Nassau. Na een 
receptie, die muzikaal omlijst werd door Mineke’s 
kinderen, ging het afscheid in kleinere kring heel 
feestelijk door. 
 

 
 

De Amstelveense burgemeester Jan van Zanen speldde Mineke 
Schipper de versierselen op. 
 
Dr Daniela Merolla, een van Mineke’s collega’s, hield 
ter ere van haar afscheid een afscheidswoord, dat u 
hieronder kunt lezen. 
 

Mineke Schipper: An Africanist Scholar 
A farewell on the occasion of her retirement 

 
Daniela Merolla 

Department of Languages and Cultures of Africa 
Leiden University 

 
Many flashbacks came to me when I started to write 
this farewell to Mineke Schipper, who retired in 
December last year as Professor of Intercultural 
Literary Studies at Leiden University.∗ Most of these 
flashbacks are inextricably linked to the field of African 
literatures and literary studies in the Netherlands,  
 

which is not surprising as these were her main fields of 
interest and academic activity.  
 
Her 1983 book Afrikaanse letterkunde took Dutch 
literary studies on Africa beyond South African 
literature alone, which until then had been the 
prevailing frame of discussion for historical reasons. 
She paved the way for the inclusion of African 
literatures and literary studies in the Dutch academic 
world in the 1990s. Mineke Schipper’s approach in 
Afrikaanse letterkunde was innovative not only 
because of its broad African focus but also because of 
the range of materials she selected. It was one of the 
first studies in which African written and oral literatures 
were presented together and she tried to identify the 
continuities as well as the differences in the functions, 
styles and discourses of written works and oral 
performances. It was also innovative because works in 
both French and English were included as African 
literatures in European languages. This may seem 
obvious now but in the 1980s the boundary between 
‘Francophone’ Africa and ‘Anglophone’ Africa was 
more pronounced than it is today and most literary 
criticism was still anchored in definitions that, 
consciously or unconsciously, echoed the colonial 
scramble for Africa. Bringing together African oral and 
written literatures as well as works written in French 
and in English was an attempt to go beyond neo-
colonial boundaries. And this attempt remained a 
central aspect of Mineke Schipper’s work, for example 
in her later study Beyond the Boundaries. African 
Literature and Literary Theory (1989).  

 
When I first met Mineke Schipper in the early 1990s, 
she had just been appointed Professor of Intercultural 
Literary Studies. I remember experiencing a minor 
culture shock when I attended her inaugural lecture 
and saw the long, apparently endless, queue of people 
who had lined up to congratulate her. It was not 
Mineke’s popularity that shocked me but the fear of 
being stuck in the waiting queue. I now know that this 
is how it works in the Netherlands and that everything 
is well organized so that in half an hour even the 
longest queue disperses, but at the time I expected to 
have to wait in line for hours. The location from which 
you experience, observe and understand events – as 
in my case of the queue –is a theme Mineke worked 
on, looking into processes of identification, separation 
and reciprocity. A main point of investigation in her 
work concerned the views of Africans and Europeans 
about each other and the interrelatedness of ‘insiders’ 
and ‘outsiders’ expressed in artistic and scholarly 
discourses. She discussed the theme in studies on 
autobiography, gender, and literary theory including 

Op de wissel 
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Op de wissel 
 

De boomstam en de krokodil. Kwesties van ras, cultuur 
en wetenschap (1995) and Imagining Insiders. Africa 
and the Question of Belonging. Literature, Culture and 
Identity (1999). In these studies and many others too 
numerous to mention here, Mineke Schipper presented 
‘insider’ and ‘outsider’ perspectives and negotiations in 
African literatures, contributing to the discussion on 
stereotypes and concepts of ‘otherness’ and re-
focusing attention on African views of ‘us/you/others’.  
 

Identification and negotiation of the ‘Self and the Other’ 
obviously plays an important role in research since ‘we 
tend to explore the unexplored in terms of what we 
know’ (Merolla & Schipper 2008). The location of 
scholars − as a disciplinary area but also from a 
geographical and cultural perspective − was at stake in 
Imagining Insiders because ‘intercultural studies oblige 
researchers to take into account their own legacy of 
background thinking and taking for granted’ (Schipper 
1999: 153). Reflecting on scholars’ perspectives, 
Mineke Schipper also addressed questions of power 
as she was aware that ‘the international division of 
labour has made scientific invention and development 
the monopoly of the North […] The European or 
American going to Africa is not in search of science but 
of scientific “raw materials”’ (Schipper 1999: 167). 

 

The longing to overcome boundaries and stereotyped 
judgments also led her to address new fields of 
research and she surprised her colleagues and friends 
with the enthusiasm with which she launched herself 
into the field of African visual arts. Crossing yet another 
disciplinary divide, she addressed the intersection of 
the African visual arts and literature, and explored the 
way in which material arts ‘remediate’ myths, epics, 
songs and proverbs as well as the role of material 
artefacts in oral and written literatures (Schipper 2000; 
Merolla & Schipper 2009).  
 

A central imperative of her work has always been to 
acknowledge differences while searching for 
continuities and human universals. One can recognize 
this in her long-standing interest in the comparison of 
proverbs from different continents. In her most recent 
publication on proverbs, Never Marry a Woman with 
Big Feet (2006; Dutch version 2004), one is confronted 
with an amazing continuity in the globally shared 
construction of female gender. For example, we read 
from North to South and from East to West that ‘the 
glory of a man is knowledge; the glory of a woman is to 
abandon knowledge’. If the paradoxical style of 
proverbs castigating women all over the world and the 
sequence in which they are presented give them a 
lightly ironic tone, these proverbs also warn us 

against the alleged end of the need for feminism. 
Whatever one’s opinion, it is worth remembering that 
‘to abandon knowledge’ is a widely shared practice 
among women − even in academia, even in the 
Netherlands, where women make up more than 40% of 
young researchers but only 13% of professors (VAWO 
March 2008, 40/1). However, a handful of proverbs 
offer a more positive view of women’s talents and 
erudition, and Mineke’s activity and career show us the 
authoritative truth of the saying ‘a learned woman is 
worth her weight twice’ 

To conclude, Mineke Schipper’s untiring support for the 
field of African literatures won her the appreciation and 
affectionate thanks of all those engaged in African 
Studies in the Netherlands. We wish her a long and 
happy retirement and are sure that she will continue to 
surprise and inspire us in the years to come. 
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NVAS Leden-PR 

► Sandra Evers , NVAS-bestuurslid en universitair 
hoofddocent aan de Afdeling Sociale en Culturele 
Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam, 
heeft een prestigieuze internationale prijs gewonnen 
voor haar wetenschappelijk onderzoek over 
Madagascar. De Beatty Award , zoals de prijs heet, 
faciliteert een verblijf van een internationaal 
vooraanstaand wetenschapper aan de McGill 
University in Montreal, Quebec. 

 
 
In het kader van de prijs werd een conferentie voor 
Sandra Evers georganiseerd waarbij ze zelf mee 
mocht denken met het samenstellen van de 
sprekerslijst. De conferentie vond op 10 en 11 
oktober 2008 in Montreal plaats en was getiteld: 
“Humans, Health and Environment in Madagascar”. 
Evers hield op 10 oktober de Beatty Memorial 
Lecture: “Lex Loci meets Lex Fori: Merging 
Customary Law and National Land Legislation in 
Madagascar”. Deze lezing was tevens de keynote 
van de conferentie.   

Professor Gwyn Campbell van het Indian Ocean 
World Centre had Evers samen met andere 
collega’s voorgedragen voor de prijs en hij deed 
haar de volgende informatie van het Beatty 
Memorial Fund toekomen, dat de prijs uitreikt:  
 “The Sir Edward Beatty Memorial Lectures were 
established in 1952. For a long time, this series 
stood alone as the only major University-wide 
activity designed to bring to McGill, and to Montreal, 
outstanding international scholars, both to give 
public lectures and to spend some time with our 
faculty and students. McGill received a gift of 
$100,000 from Dr H.A. Beatty in memory of his 
brother, Sir Edward Beatty, who in addition to having 
long served as president of the Canadian Pacific 
Railway, was chancellor and chair of McGill's Board 
of Governors from 1920 to 1943. A generous and 
usually very private benefactor, Sir Edward was also  

an outstanding member of that group of people who, 
without any incentive other than the challenge and 
satisfaction of a worthwhile job well done, have 
given so much of their time and energy to this 
institution.  
The list of Beatty lecturers include scientists, world 
leaders, philosophers, novelists, musicians, 
physicians, activists, historians, forecasters and 
educators of all kinds. Similarly the topics of Beatty 
lectures have run the gamut featuring regarding 
AIDS, politics, Plato, physics, biography, 
chimpanzees, evolution, atmospheric change, 
comedy, technology, etc.”  
 
Tijdens haar verblijf heeft ze bovendien op verzoek 
van de Vrije Universiteit Amsterdam het grondwerk 
gelegd om een studentenuitwisseling te realiseren. 
Ook heeft ze met collega’s aan gezamenlijke 
onderzoeksplannen gewerkt.  
Aansluitend op haar verblijf aan McGill, heeft Evers 
een lezingentour gehouden door Canada en de 
Verenigde Staten. Ze verbleef in dit verband aan de 
University of British Colombia, University of Victoria 
en University of California (Berkeley). Ze heeft 
samengewerkt met collega-onderzoekers en veel 
inspiratie en input voor haar onderzoekswerk 
opgedaan. 
 
► NVAS-lid Dorrit van Dalen  is de auteur van de 
zojuist verschenen publicatie over Tsjaad  in de 
Landenreeks (uitgave van KIT Publishers in 
samenwerking met Oxfam Novib). Van journalist 
Dorrit van Dalen verschijnen regelmatig reportages, 
achtergrondverhalen en interviews over vooral 
Afrika in onder meer NRC Handelsblad, IS en Vice 
Versa. Ze is auteur van Arabische gom (2006) en 
Had de schemer geduurd (1997). Zij woonde vier 
jaar in Tsjaad.  
Paperback, 124 pag., ISBN 978 90 6832 690 1, 
14,50 euro. Het deeltje is te bestellen via www.kit.nl. 
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Agenda 
 

Op maandag 16 maart  wordt bij het Afrika-
Studiecentrum de documentaire “End of the 
Rainbow” getoond. De film, die op het IDFA 
bekroond is, gaat over de verhuizing van een 
goudmijn van Borneo naar Guinée, en de 
gevolgen daarvan voor de bevolking. Filmmaker 
Rub Nugent (Australië) zal erbij aanwezig zijn om 
de film toe te lichten en de discussie met het 
publiek aan te gaan.  
In samenwerking met CA/OS Universiteit Leiden 
en KITLV. 
Plaats: Pieter de la Courtgebouw, 
Wassenaarseweg 52, Leiden. 
Zaal: Filmzaal begane grond 
Tijd: 14.30-17.00 
Info: www.ascleiden.nl 
 
 
Op maandag 30 maart  vindt de jaarlijkse 
NVAS-ledenvergadering plaats. 
U bent hier van harte voor uitgenodigd. 
Binnenkort ontvangt u in uw mailbox de 
agenda van de vergadering.  
Plaats: Pieter de la Courtgebouw, 
Wassenaarseweg 52, Leiden. 
Zaal 5A33 (5 e etage) 
Tijd: 14.00 uur 
 
 
Op donderdag 16 april  vindt de oratie van Paul 
Hoebink plaats. Titel van de rede is "Een wereld 
vanuit de polder: gedachten over de Nederlandse 
identiteit en de Nederlandse ontwikkelings-
samenwerking." Paul Hoebink is bijzonder 
hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan 
het CIDIN. Tevens is hij voorzitter van het 
onderzoeksprogrogramma SANPAD (South 
African-Netherland Research Programme on 
Alternatives in Development). 
Plaats: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Tijd: 15.45 uur 
Info: 
http://www.ru.nl/cidin/general/cidin_activities/16_0
4_2009_oratie/  
 
 

Op donderdag 23 april  houdt Dr Jan Kees van 
Donge, onderzoeker bij het Afrika-Studiecentrum, 
samen met Maarten Brouwer, ambassadeur in 
Algemene Dienst voor 
Ontwikkelingssamenwerking, een lezing ‘De 
Nederlandse ontwikkelings-samenwerking’. Dit is 
in het kader van de lezingencyclus “Buitenlands 
beleid belicht” door Studium Generale Universiteit 
Leiden i.s.m. het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 
Plaats: Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden 
Tijd: 19.30-22.00 uur 
Info: 
http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium_g
enerale/26-maart-14-mei-2009.jsp  
Aanmelding: studiumgenerale@ics.leidenuniv.nl 
 
 
Op zaterdag 25 april  wordt de jaarlijkse Afrikadag 
weer gehouden. Deze wordt weer georganiseerd 
door de Evert Vermeer Stichting. Met een 60-
tal debatten, workshops en lezingen, een 
uitgebreid cultuur programma en heel veel politiek 
is de Afrikadag dé dag voor iedereen in 
Nederland die een passie heeft voor Afrika en 
ontwikkelingssamenwerking.  
Plaats: Haagse Hogeschool, nabij Den Haag HS 
Info: www.afrikadag.nl 
 
 
Van 4-7 juni  wordt de derde European 
Conference on African Studies (ECAS) gehouden 
in Leipzig, met als thema “Respacing Africa”. 
Deze conferentie wordt geïnitieerd door AEGIS en 
elk oneven jaar georganiseerd door een van de bij 
AEGIS aangesloten Afrika-onderzoekscentra in 
Europa. 
Plaats: Universiteit van Leipzig, Duitsland 
Info: http://www.aegis-eu.org 
 
Van 20-23 januari 2010  wordt de APAD-
conferentie gehouden "Engaging anthropology in 
development and social change: practices, 
discourses and ethics". APAD is de Association 
Euro-Africaine pour l’Anthropologie du 
Changement Social et du Développement, het 
Europees-Afrikaanse netwerk voor Afrika studies. 
Abstracts insturen voor 1 april 2009 naar : 
apad@ascleiden.nl.  
Plaats : Ouagadougou, Burkina Faso 
Info : http://www.association-apad.org/  
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WOTRO News and Graduate School grant 

 

► WOTRO Research Day, 7 April 2009 

On Tuesday 7 April the WOTRO Research Day 
2009 will be held at the University Hall in Utrecht. 
All researchers, professionals at development 
organizations, and policy makers interested in 
science for global development are invited to 
participate. Learn more about scientific research 
with relevance for development and the use of 
scientific research in development practice.  

The programme provides a variety of activities:  
• a critical debate on the “WOTRO policy in 

practice”,  
• workshops to enhance your 

professionalism,  
• (poster) presentations to share (your) 

research results,  
• an award for your most original 

communication activity,  
• a visionary speech by trend watcher 

Adjiedj Bakas on the challenges for global 
development.  

Registration: before March 20 at www.wotro.nl.  

 ► WOTRO Communication Award 
The Board of WOTRO kindly invites all WOTRO-
financed researchers to compete in the contest for 
the best research communication activity.  
WOTRO would like to award a communication 
activity that is highly original in raising awareness 
for a specific scientific WOTRO project towards 
non-scientific stakeholders (including end-users, 
practitioners/service organisations, policy makers) 
and/or the general public. The award amounts 
5,000 Euro and can be used for any research 
communication activity. Please note that 
communication activities that took place after 
September 2007 are eligible for granting.  
The award winner will be announced at the 
WOTRO Research Day on 7 April 2009.  

 
Deadline: Nominations must be submitted by 
Monday, March 16, 2009. Please send your 
proposal to: Manoe Mesters, Communications 
Officer: mesters@nwo.nl.   

 

Graduate School grant 

The Bayreuth International Graduate School of 
African Studies, BIGSAS, funded by the German 
Research Foundation (DFG) as part of the 
Excellence Initiative of the German Federal and 
State Governments, will admit PhD students to its 
doctoral programme beginning October 1, 2009. 
Five of the successful candidates will receive 
a Graduate School grant for three years. 
The Bayreuth International Graduate School of 
African Studies brings together outstanding young 
African and non-African scholars to work jointly in 
the field of African Studies. It offers a centre of 
creative and innovative PhD training that enables 
the doctoral students to finish their thesis within 
three years. 
BIGSAS invites applications from candidates 
whose dissertation project fits into one of the 
Graduate School’s current Research Areas. For 
information concerning the Research Areas and 
the admission procedure, please visit the website 
of BIGSAS. 
The University of Bayreuth and BIGSAS provide a 
family friendly environment. 
Please refer to the website http://www.bigsas.uni-
bayreuth.de for your online application. Deadline: 
April 1, 2009. 
 

Exposities 

Tropenmuseum 
Een grootse tentoonstelling over vodou op Haiti. 
Tot 10 mei 2009. Meer info: 
www.tropenmuseum.nl.  
 
ASC 
Yolé!Africa 
De kunstenaars Indrias (Eritrea), Kambere en 
Katondolo (beiden Congo) hebben als 
vluchtelingen in Goma een kunstenaarscentrum 
opgezet. Met de verkoopopbrengsten van hun 
schilderijen kunnen alleenstaande jonge 
vluchtelingen in Kampala hun schoolopleiding 
afmaken. Tot 31 maart 2009. 
Meer info: www.ascleiden.nl/exhibitions/. 
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 Colofon 

De NVAS Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de 
Nederlandse Vereniging voor Afrika Studies. 
 
Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail of 
stuur uw kopij naar: 
jannekejuffermans@hotmail.com of onderstaand 
redactieadres:  
Secretariaat NVAS 
p/a Afrika-Studiecentrum  
Postbus 9555 
2300 RB  Leiden 
fax: 071- 527.33.44 
website: http://www.afrikastudies.nl 
 
N.B. De redactie besluit of een stuk uiteindelijk 
geplaatst wordt en behoudt zich het recht voor om 
kopij in te korten en/of te bewerken. 
 
Redactie:  
Hilde Kroes 
Marijke Steegstra 
Margreet Wewerinke 
Sahro M. Ahmed 
 
Gastredacteuren: 
Froukje Krijtenburg 
Daniela Merolla 
Catrien Notermans 
Sandra Evers 
 
Eindredactie: 
Janneke Juffermans 
 
Reproductie en verzending : 
Met dank aan het secretariaat Afrika-
Studiecentrum voor de geboden ondersteuning. 
 
Contributie: 
De contributie bedraagt € 11,50 per jaar, voor 
student-leden en 65-plussers € 4,50 per jaar. Dit 
bedrag kan worden overgemaakt naar rekening 
nr. 781 90 46 van de Postbank o.v.v. uw 
adresgegevens en geboortedatum. 
 
Let op! 
Voor toezending van de nieuwsbrief en 
aankondigingen voor lezingen, vacatures en 
culturele activiteiten m.b.t. Afrika hebben wij uw e-
mailadres nodig. Wijzigt uw e-mailadres, geef dat 
dan svp door aan Marieke van Winden,  
Afrika-Studiecentrum (winden@ascleiden.nl). 
 

 


