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Colofon 

Voorwoord 
 
 
Beste NVAS leden,  
 
Amber Gemmeke is vertrokken naar Bayreuth en 
heeft mij gevraagd het eindredacteurschap van de 
NVAS nieuwsbrief op me te nemen. Dat doe ik 
met ingang van dit nummer met plezier. Een foto 
en informatie vindt u op de NVAS-site 
www.afrikastudies.nl. Namens de redactie bedank 
ik Amber hartelijk voor haar inzet en wens ik haar 
veel succes bij haar werkzaamheden bij de 
Universität Bayreuth. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u een terugblik op de 
NVAS-conferentie ‘African Children in Focus’. Op 
deze conferentie wordt met tevredenheid 
teruggekeken. Daarnaast is er aandacht voor een 
onderzoeksmaster Afrika studies in Leiden en 
Afrika-onderzoek aan de Radboud Universiteit. 
Verder kunt u lezen over de prijsuitreiking van de 
Conover-Porter Book Award 2008 aan Michel 
Doortmont, onze voorzitter! Wij feliciteren hem 
van harte. 
 
Wij zijn erg blij met alle bijdragen van leden voor 
deze nieuwsbrief. Maar we kunnen zeker nog 
meer inzendingen gebruiken! Deze kunnen voor 
15 januari 2009 gestuurd worden aan Janneke 
Juffermans: jannekejuffermans@hotmail.com  
 
Tot slot een reminder. Veel leden hebben de 
enquête over de NVAS-nieuwsbrief zoals 
gevraagd ingevuld en geretourneerd. Maar lang 
nog niet alle leden! Wij stellen het op prijs als u dit 
alsnog doet. Graag vóór 10 december aan 
Marieke van Winden: winden@ascleiden.nl. Dank! 
 
Namens de redactie,  
 
Janneke Juffermans 
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NVAS Conferentie  
‘African children in focus: A paradigm 
shift in methodology and theory?’ 
 
 
Afgelopen 18 en 19 september vond de NVAS-
conferentie ‘African Children in Focus: A paradigm shift 
in methodology and theory?’ plaats. De conferentie 
werd georganiseerd door Netherlands African Studies 
Association (NVAS) met als locatie de Universiteit van 
Leiden. De organisatie was in handen van Sandra 
Evers, Catrien Notermans en Erik van Ommering. Zij 
werden tijdens de twee-daagse conferentie 
geassisteerd door student-assistenten van de VU 
(Daan Beekers, Marry Kooy, Caroline Seagle en 
Roanne van Voorst ) en van de RU (Femke Boelsma, 
Kathrine van den Bogert, en Roos Dorsman). De 
conferentie is door 94 mensen bezocht. Onder hen 
waren 40 internationale gasten. In totaal zijn er, 
verdeeld over 8 panels, 38 presentaties gehouden.  

De twee vragen waar de conferentie om draaide 
waren: Welke (interdisciplinaire) methoden zijn het 
meest geschikt voor onderzoek met kinderen? En: 
Welke theoretische vernieuwingen en perspectieven 
komen voort uit onderzoek met kinderen? Elke 
wetenschapper probeerde in zijn of haar presentatie 
antwoord te geven op deze vragen. De nadruk lag 
hierbij op de methodologische mogelijkheden en 
onmogelijkheden in het onderzoek met kinderen. 
Keynote speakers waren Pamela Reynolds (John 
Hopkins University) en Nicolas Argenti (Brunel 
University, London, Centre for Child-Focused 
Anthropological Research).   

 

 
Er waren acht panels samengesteld die elk een 

onderdeel van het antropologisch onderzoek met en 
naar (Afrikaanse) kinderen behandelden. Onderwerpen 
die hierbij naar voren kwamen waren kinship (zoals 
fosterage en de relatie tussen generaties en siblings), 
mobiliteit, belonging, politiek conflict en geweld, en 
HIV/AIDS. Ook werd het belang van de concepten die 

NVAS Conferentie: African Children in Focus 

kinderen zelf gebruiken in de verschillende panels 
onderstreept. Men deelde de mening dat er voor 
onderzoek naar kinderen vaak andere manieren van 
interviewen en onderzoek doen vereist zijn maar dat 
ook de meer ‘traditionele’ methoden bruikbaar blijven. 
Een vraag die steeds terug bleef komen was echter: 
hoe definieer je childhood? Wie is een kind? Kun je 
bijvoorbeeld een ‘jong persoon’ die vijf jaar soldaat is 
geweest nog wel ‘kind’ noemen? Op basis waarvan is 
iemand een kind? En hoe ga je daar als onderzoeker 
mee om?  
Bij de rondetafeldiscussie waren Erdmute Alber, 
Nicolas Argenti, Maurice Bloch, Janet Carsten, 
Kristoffel Lieten en Pamela Reynolds aan de tafel 
uitgenodigd. Zij gaven allen een korte samenvatting 
van wat zij aan inzichten hadden vergaard tijdens de 
conferentie. Een belangrijke vraag die naar voren werd 
gebracht was waarom we kinderen willen bestuderen. 
Om de wereld te veranderen en beter te maken (de 
toegepaste benadering), of om de wereld beter te 
begrijpen (de etnografische benadering)? Hoewel 
beide benaderingen op de conferentie 
vertegenwoordigd waren, was iedereen het er over 
eens dat we de predicaments waarmee kinderen in de 
moderne wereld te maken hebben, serieus moeten 
bestuderen en theoretiseren. 
 

 
Na afloop van de discussie was er een borrel 

waarbij men de gelegenheid had elkaar nog even aan 
te spreken en na te genieten van een boeiende 
conferentie . De sfeer gedurende de hele conferentie 
was ontspannen en vriendelijk. Mensen luisterden 
aandachtig naar elkaar. Er was zeker ook sprake van 
onderlinge kritiek, maar die werd op een opbouwende 
manier gebracht. Met tevredenheid kijken alle 
betrokkenen terug op de conferentie. De organisatoren 
zijn nu bezig een selectie te maken van de papers ten 
behoeve van een edited volume over het thema van de 
conferentie. 
 
Roos Dorsman 
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Universiteit werkt in dit project samen met het 
Institute of Social Studies uit Den Haag en MDF 
uit Ede, een non-profit adviesbureau voor 
ontwikkelingsprojecten. 

Naast het sociaal-wetenschappelijke 
onderzoek is er vanuit de Faculteit der 
Religiewetenschappen onder leiding van Frans 
Wijsen (hoogleraar ‘Wereldchristendom en 
interreligieuze betrekkingen’ en directeur van het 
Nijmegen Institute for Mission Studies) onderzoek 
uitgevoerd naar bijvoorbeeld katholieke 
Afrikaanse migranten in Nederland (door Naomi 
van der Meer) en missie en multiculturaliteit in 
Afrika en Europa. 

Voor meer informatie kunt u de website 
van de Radboud Universiteit bezoeken:  
www.ru.nl. 

 
Zie voor de Master Antropologie: 
http://www.ru.nl/caos/master_information/track_an
thropology/ 
 
De Master Ontwikkelingsstudies: 
http://www.ru.nl/cultureleantropologieenontwikkelingsst
udies/master_information/track_development/ 
 
Voor informatie over het onderzoeksprogramma 
van Sociale Geografie: 
http://www.ru.nl/socgeo/content/migration.html 
 
Marijke Steegstra  
 
 
 
 
 

 
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek in 

Afrika wordt in Nijmegen zowel door 
onderzoekers van de afdeling Culturele 
Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS; 
Maatschappijwetenschappen) als door 
onderzoekers van Sociale Geografie 
(Managementwetenschappen) uitgevoerd. 

Binnen CAOS verrichten verschillende 
individuele wetenschappelijke onderzoekers 
antropologisch en ontwikkelingsgericht onderzoek 
naar uiteenlopende onderwerpen. Zo doet Catrien 
Notermans onderzoek naar pelgrimages van 
Afrikaanse migranten in Nederland. Daarnaast 
heeft zij veelvuldig gepubliceerd over haar 
onderzoek naar polygynie en fosterage praktijken 
in Kameroen. Andere voorbeelden zijn Marijke 
Steegstra die onderzoek heeft gedaan naar 
initiatieriten voor meisjes en chieftaincy in Ghana; 
Anouka van Eerdewijk die jongeren en AIDS, 
seksualiteit en reproductieve gezondheid in 
Senegal onderzocht; en Francien van Driel met 
onderzoek naar gender en ontwikkeling in 
Zuidelijk Afrika. Andere onderzoekers bij CAOS 
die onderzoek hebben gedaan in Afrika zijn onder 
meer Thomas Widlok (Namibië), Jean Kommers 
(Kenia en Zuid-Afrika), Paul Hoebink (Zuid-Afrika) 
en Ruurd Rueben (West-Afrika). 

Binnen de Master van antropologie 
‘Anthropology of mobility’ bestaat de mogelijkheid 
voor studenten om hun buitenlandonderzoek in 
Afrika te verrichten. Eén van de drie 
deelprogramma’s, ‘Socio-Economic and Political 
Mobility’ onder leiding van Jean Kommers, richt 
zich specifiek op onderzoek in Zuid-Afrika. 
Studenten hebben in het verleden onder meer 
onderzoek gedaan naar migranten uit andere 
delen van Afrika die in Stellenbosch 
toeristenkunst aan de man brengen en naar 
vluchtelingen in Zuid-Afrika. Ook de Master 
specialisatie in Ontwikkelingstsudies biedt voor 
studenten de mogelijkheid tot onderzoek in Afrika. 

De afdeling Sociale geografie doet met 
betrekking tot Afrika onderzoek naar migratie en 
ontwikkeling. De ‘Migration and development’ 
onderzoeksgroep heeft de University of Ghana in 
Accra geholpen een Centre for Migration Studies 
op te zetten met subsidies vanuit Nederland. 
Lothar Smith, universitair docent sociale 
geografie, speelde hierbij vanuit Nijmegen een 
belangrijke coördinerende rol. De Radboud 

Afrika-onderzoek Radboud Universiteit Nijmegen  
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Even kennismaken  

 

Sinds mei 2008 zijn er 22 (!) nieuwe leden 
bijgekomen. Welkom allemaal. Drie van hen 
worden hieronder aan jullie voorgesteld. Aan de 
anderen de vraag om ook hun gegevens door te 
geven, leuk om je even voor te stellen.  
 
 
Femke Brandt 
 
Mijn naam is Femke Brandt en ik ben sinds 
februari 2008 promovenda aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, Faculteit Sociale 
Wetenschappen. Op het moment ben ik bezig met 
het schrijven van een onderzoeksvoorstel dat 
gaat over 'social and livelihood impacts of farm 
conversions to wild-life production on farm 
dwellers in the Eastern Cape, South Africa'. Dit 
project maakt deel uit van een groter project, 
onder leiding van Marja Spierenburg, genaamd 
'Farm Dwellers, the forgotten people?'.  
 
 
Lotje de Vries 
 
Opleiding: 
Onwikkelingssociologie, Wageningen Universiteit 
 
Werk: 
Recentelijk gestart met een PhD bij het Afrika- 
Studiecentrum in Leiden. Voordien werkzaam in 
Senegal, uitgezonden via ICCO naar de NGO 
Enda Prospectives Dialogues Politiques (Diapol).  
 
Kernwoorden: 
Governance, grenzen, de Staat in Afrika, 
regionale integratie, visserij. 
 
Onderzoeksland(en) en specifieke regio('s): 
Zuid-Soedan en buurlanden en West-Afrika, m.n. 
Senegal, Gambia, Guinea.  
 
Belangrijkste publicaties: 
Abdoul, Mohamadou, Lotje de Vries (2007). 
Bissau. 
Dynamiques locales dans les espaces 
transfrontaliers et intégration régionale en 
Sénégambie méridionale. In : Amadou Diop and 
Aminata Niang Diene (eds) Les États-Nations 
face à l’intégration regionale en Afrique de 
l’Ouest; Le cas du Sénégal. Paris, Karthala. 
 

Arnout Pool  
 
Opleiding:  
Technische Bedrijfswetenschappen (Technische 
Universität Karlsruhe en Rijksuniversiteit 
Groningen) 
 
Werk:  
Promovendus bij het cluster Operations 
Management van de faculteit Economie & 
Bedrijfskunde in Groningen. 
 
Kernwoorden: 
Globale waarden keten, export van landbouw 
goederen, (kleine) boeren, de Afrikaanse Staat, 
ontwikkeling. 
 
Onderzoekslanden en specifieke regio’s:  
2 tot 3 landen in Sub-Sahara Afrika, waarvan nog 
niet bekend is welke. 
 
 
 
Wilt u als nieuw lid ook uw gegevens in de 
nieuwsbrief laten plaatsen, neem dan contact 
op met Janneke Juffermans: 
JannekeJuffermans@hotmail.com  
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Research Master in African Studies 

courses. Students are now offered the opportunity 
to attend lectures that are part of two 
track/regional courses (one main track - the 
chosen specialization - and one secondary track). 
This op positive by the students but it has been 
noted that the time dedicated to each lecture is 
now too short and this will thus be increased 
again next year. During the tracks, the students 
have also worked on their research proposals that 
will be discussed and finalized during the 
‘Seminar Writing Proposal First Year’ part of the 
course. Like last year, the students have felt that 
the programme has been very demanding, 
particularly during the first semester. 

In the meantime, the second-year students 
have returned from their fieldwork with important 
portunity has been appreciated and evaluated as 
academic results and personal experiences. They 
are now meeting regularly with track leaders 
Mirjam de Bruijn and Robert Ross who are 
supervising the writing of their theses step by 
step. 

The organizers of the Research Masters in 
African Studies have lobbied hard to obtain 
financial support for two scholarships for African 
students. Considering the difficulty of raising fund 
and the increasing cutbacks, we are particularly 
happy that these scholarships have been 
confirmed for the coming academic year. 

Important changes occurred in the 
administrative organization of the Research 
Masters in African Studies. The new ResMaAS 
board consists of: Prof. Mirjam de Bruijn, Dr Rijk 
van Dijk, Prof. Paul Hebinck, Prof. Peter Pels, 
Prof. Robert Ross, Marieke Kruis (student 
representative) and Dr Daniela Merolla (study 
programme supervisor). The board wishes to 
express its thanks to Prof. Leo de Haan for his 
role as director and for his constant support. Prof. 
Mirjam de Bruijn has replaced Prof. Leo de Haan 
as director of the Research Masters in African 
Studies. 
 
Dr. Daniela Merolla, Studies Programme Supervisor 
Research Masters African Studies 
African Studies Centre 
P.O.Box 9555, NL-2300 RB Leiden 
T +31(0)71 5273364 
E dmerolla@ascleiden.nl 
 

The Research Masters in African Studies 
(ResMaAS) is a two-year MPhil offered by Leiden 
University together with the African Studies Centre. 
The course is given at the African Studies Centre under 
the coordination and guidance of Prof. Mirjam de 
Bruijn and Dr Daniela Merolla. Other institutions that 
have generously offered their cooperation and lecturers 
are: CERES, the Research School for Resource 
Studies for Development that coordinates 
researchers from six universities (Utrecht 
University, University of Amsterdam, Wageningen 
University and Research Centre, Radboud 
University Nijmegen, the Institute of Social 
Studies in The Hague, and Free University at 
Amsterdam), the University of Groningen, Leuven 
University, the National Museum of Ethnology 
(Leiden), the Royal Tropical Institute 
(Amsterdam), and CODESRIA (Council for the 
Development of Social Science Research in 
Africa in Dakar, Senegal). 

The second year of the Research Masters 
in African Studies started with an enthusiastic 
group of thirteen first-year students and nine 
masters and PhD students who had chosen to 
attend the courses offered in the ResMaAS 
programme. The intensive programme includes 
more than 40 lecturers engaged in 
interdisciplinary dialogues and disciplinary 
specializations. The courses for the first-year 
students started in September 2007 and 
concentrated on the theory and practice of African 
Studies, paying attention to the construction of 
African images/images of Africa through the social 
sciences and the humanities and to the critical 
acquisition of knowledge on/of Africa, with a 
particular focus on (inter-)disciplinary approaches 
and methodologies, and case studies. 

A major change has been introduced in 
the second-semester courses (thematic tracks 
and regional courses) that are now offered in a 
new ‘colloquium’ format (with three consecutive 
lectures) because it was felt that the colloquium 
format could answer the didactic need – as 
expressed in last year’s student and lecturer 
evaluations – to enhance interdisciplinarity and 
exchange among the group of students, at the 
same time avoiding a top-heavy programme with 
too many lecturers involved in the specialization 
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Op het web 

 
Children in Africa 
 

The Library, Documentation and 
Information Department of the African Studies 
Centre has compiled a webdossier on Children in 
Africa to refer to the NVAS conference African 
Children in Focus: a Paradigm Shift in 
Methodology and Theory?, which was held on 18-
19 September 2008 in Leiden. The conference 
aimed to provide a platform for qualitative studies 
on African children, paying attention to children's 
own perspectives, agencies and 
interdependencies.  
 

The webdossier contains a selection of 
titles from the library's online catalogue, including 
monographs, articles, chapters from edited works, 
and videos published in the last five years (2003-
2008). It has sections on Children and Society; 
Children and Law, Children's Rights; Children and 
War, Child Soldiers; Children and Work, Child 
Labour, Street Children; Children and Health; and 
Child Care, Orphanhood. A final section presents 
selected web resources on children in Africa. 
 
The webdossier is available on: 
http://www.ascleiden.nl/Library/Webdossiers/Child
reninAfrica.aspx 
 

 

 
Oratie 
 
Op 27 november om 16.15 uur geeft Annelies 
Zoomers een oratie in het academiegebouw te 
Utrecht. Titel: Buy your own paradise, over land, 
mobiliteit en ontwikkelingsbeleid.  
Prof.dr. Annelies Zoomers is sinds 1 september 
2007 hoogleraar Sociale Geografie, in het 
bijzonder Internationale Ontwikkeling aan de 
Universiteit Utrecht. Naast deze functie is ze sinds 
1 juni 2005 bijzonder hoogleraar Regionaal 
ontwikkelingsbeleid en Internationale migratie aan 
de Radboud Universiteit. 
 
Inauguratie 
 
4 december om 15.00 uur vindt in de aula van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam de inauguratie 
plaats van Stephen Ellis (Afrika-Studiecentrum en 
NVAS-lid) als een van de vier hoogleraren in het 
kader van de Desmond Tutu leerstoel. 
Aartsbisschop Tutu zal hierbij aanwezig zijn.  
Zie: www.vu.nl onder News/Agenda. 

 
Afscheidssymposium 
 
Op 12 december zal Prof. dr. Mineke Schipper de 
Leeuw afscheid nemen als hoogleraar. Mineke 
Schipper is hoogleraar Interculturele 
Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. 
Ze is de auteur van tal van boeken op haar 
vakgebied en schreef ook drie romans. Voor haar 
succesvolle boek “Never marry a woman with big 
feet; Women in proverbs around the world” kreeg 
ze in 2005 de Eurekaprijs.  
Voordat Mineke officieel afscheid neemt, geeft ze 
een collegereeks van 5 bijeenkomsten bij Studium 
Generale over de oorsprong van de wereld en de 
mensheid in scheppingsverhalen, getiteld: “In het 
begin was er niemand”. 
Dinsdagen 11, 18 en 25 november en 2 
december van 19.30 tot 21.00 uur in zaal 11 van 
het Lipsiusgebouw op de Cleveringaplaats 1 te 
Leiden. De laatste bijeenkomst is op vrijdag 12 
december om 16.00 uur in het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden. 

Meer info: www.studiumgenerale .leidenuniv.nl 

      

Op de wissel 
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Op de wissel 

 

    
Ter gelegenheid van het afscheid van Els 
Baerends van de vakgroep Rechtstheorie, 
Rijksuniversiteit Groningen werd op 26 september 
het symposium "Sociale relaties en hulpbronnen, 
sociale relaties als hulpbronnen" gehouden. 
 
De Faculteit der Cultuur- en 
Maatschappijwetenschappen van de Universiteit 
Maastricht heeft Jan Nederveen Pieterse (2-3 
mnd/jaar) en Valentina Mazzucato als 
hoogleraren aangetrokken. 
 
Ineke Eisenburger heeft op 19 november afscheid 
genomen als directeur van het Afrikamuseum in 
Berg en Dal. Haar opvolgster is Irene Hübner. 
      
      
       

 
8 december 2008 
18.00-23.00, Augustinus College Amsterdam, 
Ghana Elections Night, i.s.m. Cordiad en Evert 
Vermeer Stichting. Programma: 
http://www.ghanaelections.nl/  
 
11-12 december 2008 
Symposium “Insiders and Outsiders. Literature 
and the Arts in the Context of Globalization”, 
Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid), Steenschuur 25, zaal A014 
(11 december) en zaal C006 (12 december) 
organized in honour of the long and fruitful 
engagement of Mineke Schipper as Professor in 
African and Intercultural Literary Studies at Leiden 
University. 
 
12 december 2008 
Dag van de Jonge Onderzoekers, Belgische 
Vereniging van Afrikanisten, stadscampus 
Universiteit Antwerpen. Programma: 
www.africana.be. Informatie: Mark Van de Velde 
(Mark.VandeVelde@ua.ac.be). 
 
12 december 2008 
16:00 uur Groot Auditorium, Academiegebouw, 
Rapenburg 73, Afscheidscollege prof. Mineke 
Schipper "Na ons de zondvloed". 
http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium_g
enerale  
 
5-9 januari 2009 
Professor Erwin Bulte, and Paul Richards will run 
a researcher/PhD workshop 5-9 January 2009 in 
Wageningen on experimental methods in social 
sciences. One of the presenters is Dr Macartan 
Humphreys of Columbia University NY who is well 
known for his experimental work on Africanist 
issues (e.g. on political consultation in Sao Tome, 
on ethnic recognition in Uganda). They are willing 
to consider applications from PhDs and (space 
permitting) Master's students from the ASC 
network, and depending on numbers hope to 
make "day tickets" available to those unable to 
attend the entire course. Details are available via 
the CERES website. 
 
      
      
      

 Promoties 

 
Vrije Universiteit Amsterdam 
2 september 2008 promotie Aregawi Berhe 
A political history of the TPLF (1975-1991): revolt, 
ideology and mobilization in Ethiopia. 
 
Universiteit Leiden 
17 september 2008 promotie Muna A. Abdalla 
Poverty and inequality in urban Sudan. Policies, 
institutions and governance. 
 
Universiteit Wageningen 
7 november 2008 promotie Monique F.W. Slegers 
Exploring farmers perceptions of drought in Tanzania 
and Ethiopia. 
Promotor Prof. dr. ir. L. Stroosnijder 
Co-promotor: Dr. Ir. J. de Graaff 
 
Radboud Universiteit. 
26 november 2008 promotie mw. Drs. Diana A. van 
Dijk 
Beyond their age. Coping of children and Young 
people in child-headed households in South Africa. 
Promotor: Prof. dr. L.J. de Haan 
Co-promotor: Mw. Dr. F.Th.M. van Driel 
 
 

Conferenties 
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Conferenties 

1st Call for papers ECAS conference  

The 3rd European Conference on African Studies 
(ECAS) 2009 will be held from 4-7 June 2009 in 
Leipzig, Germany. The theme of the conference is 
"Respacing Africa".  

The call for panels for this conference is now 
closed and a list of the approved panels and a 
short description can be found on the ECAS 
website: http://www.unileipzig.de/~ecas2009/ 
approvedpanels).  

You are now invited to submit paper proposals for 
presentation on these panels. Please submit a 
document with your abstract (maximum 400 
words) via http://www.uni-leipzig.de/~ecas2009/. 
To be able to submit you have to register as an 
official website user. After confirmation of your 
registration you can upload a <.doc> or <.pdf> file 
to the panel you would like to participate in.  

Please read instructions for uploading first. Paper 
proposals which do not fit into one of the 
approved panels will not be considered.  

The deadline for the submission of abstracts is 31 
December 2008 . All paper proposals will be 
reviewed in January 2009 and those who have 
submitted abstracts will be notified as to whether 
their paper has been accepted or not in February 
2009.  

For questions concerning a proposed paper, 
please contact the panel organiser directly. For 
general questions concerning paper proposals, 
please contact the Organising Committee of 
ECAS 3 at: conference@aegis-eu.org.  

Each panel session will last two hours and will 
accommodate four papers. If a panel attracts 
more than four sound and relevant paper 
proposals, the panel convenor may consider 
organising additional sessions and, in this case, 
consult with the Organising Committee 
accordingly. 

Conover Porter Award 

Eervolle prijs voor onze voorzitter  
 
Dr. Michel R. Doortmont  (Rijksuniversiteit 
Groningen, NVAS-voorzitter) en drs. Jinna Smit 
(Universiteit van Amsterdam) zijn voor hun 
publicatie Sources for the Mutual History of 
Ghana and the Netherlands. An annotated guide 
to the Dutch archives relating to Ghana and West 
Africa in the Nationaal Archief 1593-1960 
(Leiden/Boston: Brill 2007) onderscheiden met de 
Conover-Porter Book Award 2008 als beste 
naslagwerk over Afrika wereldwijd, uitgegeven in 
2006 en 2007.  

 

 
 
De Conover-Porter Book Award is een prijs van 
de Africana Librarians Council van de 
Amerikaanse African Studies Association (ASA) 
en wordt in even kalenderjaren uitgereikt. De prijs 
is vernoemd naar twee pioniers in het veld van 
bibliografisch onderzoek in Afrika studies, Helen 
F. Conover, verbonden aan de Library of 
Congress, en Dorothy B. Porter, verbonden aan 
Howard University. 
 
De prijs werd op 14 november jl. aan Michel 
Doortmont uitgereikt door prof. Paul Tiyambe 
Zeleza, president van de ASA, tijdens de Annual 
Meeting 2008 in Chicago. Het boek was een 
gezamenlijk project van het Nationaal Archief en 
de Universiteit Groningen, primair gefinancierd 
door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. 
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Conover Porter Award 

Namens het Nationaal Archief was de 
projectleider drs. Jan Kompagnie bij de uitreiking 
aanwezig en namens de uitgever dr. Joed Elich. 
 
Er bestaat een lange traditie van onderzoek naar 
de gemeenschappelijke geschiedenis van Ghana 
en Nederland, in het bijzonder naar de 
Nederlandse deelname aan de Atlantische 
slavenhandel. Ook onderzoek naar de 
geschiedenis van de Europese kastelen en forten 
langs de Ghanese kust, nu een werelderfgoed, en 
de aanwezigheid van de Nederlanders in West-
Afrika in het algemeen staan in de historische 
belangstelling. Sources for the Mutual History of 
Ghana and the Netherlands biedt een uitgebreid 
en geannoteerd overzicht in het Engels van de 
beschikbare bronnen aanwezig in het Nationaal 
Archief.  
 
Het juryrapport benadrukt het grote belang van de 
koppeling die de auteurs gelegd hebben tussen 
oorspronkelijk archiefmateriaal in Den Haag en 
afschriften in het Engels daarvan in de 
zogenaamde Furley Collectie in de Balme Library 
van de Universiteit van Ghana. Hiermee is de 
Furley Collectie veel bruikbaarder geworden voor 
onderzoek dan hij in het verleden was. Ook 
benadrukt de jury het innovatieve karakter van de 
gids, vanwege de uitgebreide methodologische en 
historiografische beschrijving en analyse van het 
archiefmateriaal. Lof kregen ook de opgenomen 
voorbeelden van bronnen en illustraties van de 
mogelijkheden die bronnen de onderzoeker 
bieden. 
 
Een ‘honorable mention’ ging naar het ASC-boek 
Bibliography on Islam in Contemporary Sub-
Saharan Africa van Paul Schrijver, dat in 2006 
verscheen als Research Report. De jury 
waardeert in het bijzonder de mogelijkheid om in 
de vrij toegankelijke online versie op de website 
van het ASC te zoeken op auteur, onderwerp e.d. 
Zie: 
http://www.ascleiden.nl/Publications/Bibliographie
s/IslamInAfrica/ 
 
Michel Doortmont/Marieke van Winden 

NVAS leden PR 

Joost Beuving  (VU Amsterdam) is geselecteerd 
voor een postdoc-onderzoeksbeurs van de 
Wenner-Gren Foundation for Anthropological 
Research uit New York. Met deze beurs 
onderzoekt Beuving de exporthandel van 
Victoriabaars uit Oost-Afrika. Dit doet hij in 
samenwerking met het Makerere Institute for 
Social Research in Kampala, Oeganda. Zijn 
studie draagt bij aan een beter begrip van het 
ontstaan van complexe markten in Afrika in de 
context van hedendaagse globalisering. 
 
Daniela Merolla is happy to announce that Pierre 
Aycard , Jonna Both , Esther Kuhn, Hilde Kroes  
and Joshua Maiyo , students of the Research 
Master's in African Studies, were awarded their 
Research Master's diplomas (one 'cum laude') on 
10 October 2008 (African Studies Centre). 

 

 
 
 
Soms zijn er kansen die je niet mag laten lopen. 

Zelfs niet als het goed gaat bij je huidige werkgever, je 
midden in een verhuizing zit en koortsachtig je 
proefschrift probeert af te schrijven. Vrijdag 2 mei 
2008: een email over de Global Environmental Politics 
listserve kondigt drie ‘lecturer’ posities aan bij het 
Institute of Social Studies. Één daarvan heeft als titel 
‘environment and sustainable development’. Net 
voordat ik de delete knop indruk (zo gaat het toch vaak 
bij listserves ook al wordt er best af en toe interessante 
informatie rondgestuurd) bedenk ik mij. Ik ‘scroll’ naar 
beneden alwaar staat dat het ISS geïnteresseerd is 
om haar expertise op het gebied van ‘political  

Nieuwe energie 
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economy of resource use and environmental change’ 
te versterken, graag iemand heeft die interesse heeft in 
‘field-based research methods’ en een regionale 
specialisatie heeft in Latijns Amerika of Afrika. Toen 
schoot datgene door me heen wat je normaal alleen 
maar anderen hoort zeggen: ‘de baan leek wel 
speciaal voor mij geschreven’. Solliciteren dus! Na een 
eerste voorronde door voor een seminar en interview, 
en een week daarna een belletje dat ik aangenomen 
ben. 

Geweldig nieuws, wereld op z’n kop, en dat terwijl 
die PhD toch echt af moet en je altijd al te veel 
afleiding hebt. Gelukkig geeft goed nieuws nieuwe 
energie en is het proefschrift toch voor de zomer 
afgekomen. 

Afgelopen 1 september heb ik de overstap van de 
Vrije Universiteit naar het ISS gemaakt en de eerste 
maand is ontzettend goed bevallen. Leuke collega’s, 
inspirerende, internationaal georiënteerde omgeving 
en veel ruimte om nieuwe dingen te ontwikkelen of aan 
huidige activiteiten bij te dragen. Zo is de specialisatie 
‘environment and sustainable development’ (ESD) 
momenteel in het tweede jaar van haar bestaan en 
mag ik bij gaan dragen aan de verdere consolidatie en 
uitbreiding van dit programma. Een andere activiteit 
waar ik nu al druk mee bezig ben is voorbereidingen 
om les te geven in de ‘core cursus’ voor de ESD en de 
Rural Livelihoods and Global Change specialisaties in 
November. Deze uitdagingen geven nog meer nieuwe 
energie, iets wat ik ook nodig zal hebben voor mijn 
nieuwe onderzoeksplannen rondom… nieuwe energie! 
De baan bij ISS combineer ik met een postdoctoral 
fellowship bij de Universiteit van Johannesburg en in 
samenwerking met de afdeling ‘Geography, 
Environmental Management & Energy Studies’ ben ik 
bezig met het opzetten van een nieuw 
onderzoeksproject over de politieke economie van 
energie productie en verbruik in Zuidelijk Afrika. Met dit 
project wil ik mijn onderzoeksinteresse in de link 
tussen mens en natuur een nieuwe wending geven. 
Volgend jaar juni begint het eerste veldwerk van drie 
maanden – ik kan niet wachten om weer terug te gaan 
naar Zuidelijk Afrika. 

Maar tussen al deze nieuwe uitdagingen door 
moet ik nog wel een ‘oude’ uitdaging afronden: de 
verdediging van mijn proefschrift! Dit moet gaan 
gebeuren op 14 januari 2009, om 10:45 in de Aula van 
de VU. Natuurlijk kijk ik hier erg naar uit. Veel collega’s 
zeggen dat ook dit ritueel weer nieuwe energie geeft. 
Bij elkaar lijkt me dit genoeg om er de komende jaren 
vol enthousiasme hard tegen aan te gaan bij het ISS. 
 
Bram Büscher 
 
. 

Colofon 
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