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KORT
José van Dijck KNAW-president
José van Dijck, hoogleraar vergelijkende mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, is Hans
Clevers als president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
opgevolgd.
De wisseling van de wacht vond in mei plaats. José van Dijck: ‘Het is een enorme eer om door bestuur en
leden van de KNAW te zijn geselecteerd als hun president. Natuurlijk sta ik op de schouders van reuzen:
Hans Clevers, Robbert Dijkgraaf en Frits van Oostrom hebben van de KNAW gemaakt wat het nu is: een
eerbiedwaardig instituut, bevolkt door eminente wetenschappers die midden in de wereld staan. De
Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten zijn twee parels aan de kroon van de KNAW, en ik zie er
enorm naar uit om samen met alle leden de ramen van het Trippenhuis nog verder open te zetten.’ (HB)
knaw.nl

Save the date: 12 juni Bessensap
NWO organiseert in samenwerking met de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie
Nederland (VWN) voor de vijftiende maal Bessensap. Het evenement brengt journalisten, voorlichters en
onderzoekers bij elkaar onder het motto ‘Wetenschap ontmoet pers’. Centraal op Bessensap staan de
verhalen van wetenschappers over hun onderzoek, van laatste nieuws tot een update van actuele
discussies in een vakgebied, maar wetenschap is ook voor een belangrijk deel debat en discussie.
Daarom is er ook ruimte voor twee debatten over wetenschap en wetenschapsbeleid. De debatten staan
onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden. (HB)
nwo.nl/bessensap2015

Online SHEBANQ wint DH-award
Het CLARIN-NL-project SHEBANQ heeft de Digital Humanities Award 2014 gewonnen in de categorie
Best Tool or Suite of Tools. Via SHEBANQ hebben onderzoekers online toegang tot de tekst van de
Hebreeuwse Bijbel, verrijkt met taalkundige annotaties. Onderzoekers kunnen zoekopdrachten uitvoeren
en deze delen met collega’s. Dirk Roorda van DANS was betrokken bij het project: “SHEBANQ is een
mooi voorbeeld van archivering en hergebruik voor en door wetenschappers.” De DH Awards is een
jaarlijkse prijs die erkenning geeft aan talent en expertise in de digitale geesteswetenschap. In totaal
waren 25 tools voorgedragen voor deze categorie. (ER)
shebanq.ancient-data.org

Levensverhalen van vluchtelingen online
Het project Ongekend bijzonder verzamelt tweehonderd levensverhalen van vluchtelingen met diverse
achtergronden uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Samen met kunstenaars werken de
vluchtelingen hun verhaal uit in een kunstuiting. Het audiovisuele materiaal en de kunstuitingen zullen in
2016 beschikbaar komen in de gemeentearchieven, musea en bibliotheken die aan het project
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meewerken. De verhalen van de vluchtelingen worden in samenwerking met DANS doorzoekbaar
gemaakt voor onderzoekers. (ER)
ongekendbijzonder.nl

Educatieve modules CLARIN-NL
Alle educatieve modules die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld in het kader van het onlangs afgeronde
CLARIN-NL-project zijn verzameld op één website. Hier zijn zowel de tutorials te vinden voor specifieke
services uit CLARIN-NL, alsook de presentaties die zijn gegeven tijdens de LOT Summerschool 2014, de
LOT Winterschool 2015 en andere belangrijke bijeenkomsten. CLARIN-NL wil op deze manier het
gebruik van de services en data uit CLARIN-NL door geesteswetenschappers zo laagdrempelig mogelijk
maken. (ER)
dev.clarin.nl/node/CLARIN Educational Packages
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