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Institute for Advanced Study 
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Deze week is een nieuwe groep onderzoekers als fellow bij het Netherlands Institute for 
Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) begonnen. Elk jaar 
selecteert NIAS in totaal ongeveer vijftig talentvolle en gerenommeerde onderzoekers die zich 
aan het instituut in de Amsterdamse binnenstad volledig aan hun eigen onderzoek kunnen 
wijden, vrijgesteld van onderwijstaken. Ook kunstenaars, schrijvers en journalisten maken deel 
uit van de groep.   
 
 
Onderzoekers in 2018 
 

• Themagroep met historici Sven Beckert, Ulbe Bosma en Eric Vanhaute over mondiaal 
kapitalisme en de wereldwijde rol van suiker, katoen en andere producten  

• Samy Ayoub (rechten) over hoe 17e-eeuwse islamitische rechtsgeleerden nadachten 
over andersdenkenden en politiek verzet  

• Stephen Brown (politicologie) over de effecten van ontwikkelingshulp voor LGBTI 
rechten in ontwikkelingslanden 

• Mabruk Derbésh (bedrijfskunde) over academische vrijheid in Libië  
• Oleksandr Fisun (politicologie) over informele netwerken in de Oekraïense politiek  
• Maartje van Gelder (geschiedenis) over politieke onrust in vroeg-modern Venetië  
• Hélène Gelèns (literatuur) over een zesspraak over rebellie, idealisme, thuiszijn, 

ontheemding, liefde en respect (zie) 
• Helmer Helmers (geschiedenis) over diplomatie en publieke opinie in de Republiek 
• Corinne Hofman (archeologie) over de veranderende wereld van inheemse 

bevolkingen als gevolg van kolonialisme (zie) 
• Bas Jacobs (economie) over de lessen die getrokken zouden moeten worden uit de 

economische recessie van 2008  
• Fabian Krämer (wetenschapsgeschiedenis) over hoe en waarom de natuur- en 

geesteswetenschappen uit elkaar zijn gegroeid  
• Sandra Kuntz Ficker (economie) over de Mexicaanse economie vlak na de 

onafhankelijkheid  
• Lucian Leustean (politicologie) over de verhouding tussen religie en menselijke 

veiligheid in de Oosterse orthodoxe wereld 
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• Aidan McGarry (politicologie) over hoe gemarginaliseerde groepen een politieke stem 
uitdragen  

• Kate Rudy (boekgeschiedenis) over hoe Delftse middeleeuwse nonnen aan de wieg 
staan van branding en marktstratificatie  

• Mindi Schneider (sociologie) over het hoe en waarom van voedselverspilling in de 21e 
eeuw 

• Verena Schulz (classica) over vergeten in de Klassieke Oudheid  
• Anneke Smelik (culturele studies) over hoe de modeindustrie duurzamer kan worden  
• Eus van Someren (neurowetenschappen) over wat er in het brein gebeurt bij 

slapeloosheid  
• King-fai Tam (culturele studies) over leven met de vijand ten tijde van de Japanse 

bezetting van Hong Kong en Singapore 
• Sarah Venema (journalistiek) over wat er gebeurt als je in de auto van een vreemde 

stapt en de angsten bij liften 
• Hilde De Weerdt (geschiedenis) over veranderingen in de Chinese politiek als gevolg 

van het toegankelijk maken van politieke adviezen die eerst alleen bestemd waren voor 
Chinese prinsen 

• Marleen de Witte (antropologie) over de manieren waarop jongeren een nieuwe Afro-
Nederlandse identiteit vormgeven  

• Natascha van der Zwan (politicologie) over de verwevenheid van verzorgingsstaat, 
financiële markt en het Nederlandse pensioenstelsel  

• Volledige lijst van fellows in 2018/19  

 
Over NIAS-KNAW 
NIAS is een vrijhaven voor het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek van gerenommeerde en 
talentvolle onderzoekers in de sociale - en geesteswetenschappen. NIAS biedt tijd en ruimte 
voor verdieping en interdisciplinaire samenwerking. Opgericht in 1970, is het het oudste 
Institute for Advanced Study van Europa. NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen (KNAW).   
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