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Betreft: Uitnodiging VVNIA/NIA-dag en Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23
maart in de Leemanszaal van het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden

Programma:
12.30 uur: Algemene Ledenvergadering
13.45 uur: Koffie/thee
14.15 uur: Dr. Winfred van de Put (NIA-director): ‘Het NIA: verslag van het afgelopen
jaar en plannen voor de toekomst’
14.45 uur: Dr. Floris van den Eijnde (UU): ‘Fortified Thorikos? The excavations of 2018’
15.30 uur: Koffie/thee
16.00 uur: Dr. Tatiana Markaki (UvA): ‘Rethinking Modern Greece’: verleden, heden en
toekomst van Nieuwgriekse studies in Nederland
17.00 uur: Afsluitende borrel

De VVNIA/NIA-dag is een gezamenlijk initiatief van het NIA en de VVNIA en is bedoeld om
meer bekendheid te geven aan het werk van het Nederlands Instituut. Wij verzoeken U dan ook
deze uitnodiging zo breed mogelijk te verspreiden.

Meer informatie over de lezingen en een routebeschrijving voor het RMO vindt u op de
achterzijde van deze uitnodiging!

Lezing 1
‘Fortified Thorikos? The excavations of 2018’ door Dr. Floris van de Eijnde, Assistant Professor
Humanities, Research Institute for History and Art History, Universiteit Utrecht
Summary
The 2018 campaign of the Thorikos Fieldwork Project (TFP) focused on the study of a large wall
constructed of roughly hewn local stones. It was hypothesised beforehand that this wall formed part of a
larger fortification around the ancient town of Thorikos in Southern Attica. While fortification works are
known to have existed on the nearby peninsula of Aghios Nikolaos, Thorikos’ Belgian excavators in the
twentieth century had been sceptical of the existence of such a wall surrounding the classical town itself.
In this talk it is argued that the recent explorations support the existence of a defence system, one that
quite possibly dates to the period of the Peloponnesian Wars (431-404 BC).

Lezing 2
‘Rethinking Modern Greece’: verleden, heden en toekomst van Nieuwgriekse studies in
Nederland door Dr. Tatiana Markaki, Programme Director Modern Greek Studies, Universiteit
van Amsterdam
Abstract
Nieuwgriekse studies in Nederland kennen een rijke traditie waarin de banden met klassiek Grieks,
afwisselend, sterk of minder sterk zijn geweest. In deze presentatie komt de geschiedenis van
Nieuwgriekse studies in Nederland aan bod en zullen daarbij de volgende vragen worden gesteld: Wat is
de huidige oriëntatie van de Nieuwgriekse studies in Nederland? Hoe ziet de studie van het moderne
Griekenland, anno 2019, eruit? Welke uitdagingen zijn er en wat is de toekomstvisie van de opleiding
Nieuwgriekse Studies aan de UvA, die tegenwoordig een unicum in de Benelux is?

Routebeschrijving RMO:







Het Rijksmuseum van Oudheden ligt in het centrum van Leiden, op tien minuten loopafstand van
NS-station Leiden Centraal.
Met de OV-museumlijn 10 bent u binnen enkele minuten met de bus vanaf station Leiden
Centraal bij het Rijksmuseum van Oudheden. Stap uit op halte Doelenbrug. Van daaruit is het
vijftig meter lopen naar de ingang van het museum aan het Rapenburg. Iedere twintig minuten
vertrekt er een bus vanaf het station. Voor de terugreis ligt de dichtsbijzijnde halte in de
Breestraat.
De dichtstbijzijnde bushalte bij het Rijksmuseum van Oudheden is halte Breestraat. Vanaf NSstation Leiden Centraal gaan diverse buslijnen (2, 4, 45, 169, 182, 187, 400) naar het stadscentrum
en langs deze halte. De busreis is kort en duurt ca. vijf minuten.
Vóór het museum (Rapenburg 28) kunt u alleen betaald parkeren. Bovendien is slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We adviseren daarom uw auto te parkeren op het dichtbij
gelegen Parkeerterrein Haagweg. Vanaf dit grootste parkeerterrein van Leiden (750 plaatsen)
brengen om de paar minuten gratis pendelbusjes u naar het museum. Voor de terugweg kunt u
bellen om u weer op te laten halen: 071 – 512 0071.

