SWR-Hendrik Muller Zomerseminaar

Een crisis in
verhalen

voor masterstudenten en pas afgestudeerden
in de sociale wetenschappen

juni/juli 2010

Voor masterstudenten en pas afgestudeerden met belangstelling voor de
wetenschappelijke aspecten van maatschappelijke vraagstukken, is er in juni
2010 het SWR-Hendrik Muller Zomerseminaar, met dit jaar als thema ‘Een crisis in verhalen.’ Het seminaar is bedoeld om circa twintig goede tot zeer goede
masterstudenten en recent afgestudeerden in de sociale wetenschappen deel
te laten nemen aan een interdisciplinaire werk- en discussiegroep van hoog
intellectueel niveau.

Thema: Een crisis in verhalen
Het zomerseminaar 2010 gaat over de financiële crisis die in augustus 2007 uitbrak. Zoals meestal met grote en ingrijpende gebeurtenissen is er veel onenigheid over aanleiding, verloop, oorzaken en gevolgen van de crisis. Sinds 2007
hebben journalisten, toezichthouders, politici, beleidsmakers, kunstenaars en
academici, ieder op hun eigen wijze, geprobeerd om de crisis in overtuigende
verhalen te vangen. Journalisten schrijven een ‘first draft of history’, zoals
de Britten zeggen. Toezichthouders en beleidsmakers vertellen verhalen die
vooral zijn bedoeld om oorzaken te identificeren en technische oplossingen te
vinden. Politici vertellen morele verhalen, wijzen daders aan en nemen het op
voor slachtoffers. Kunstenaars zoeken naar de zin of onzin van gebeurtenissen en zijn minder geïnteresseerd in oorzaken en oplossingen. Academici, ten
slotte, vertellen hun verhalen vanuit verschillende theoretische gezichtspunten en twisten onderling over het vermogen van hun wetenschappelijke tools
om de kern van de gebeurtenis bloot te leggen.

In dit zomerseminaar zal een staalkaart van verhalen over de crisis worden
bediscussieerd. Daarbij kijken we vooral naar het plot, de oorzaken, de schuldtoewijzing en de voorgestelde oplossingen in de verschillende verhalen. Wij
zullen de narratieve structuur van deze verhalen analyseren, als ook de onderliggende ontologische en epistemologische vooronderstellingen waaraan zij
hun publieke overtuigingskracht ontlenen.

Deadline
10 mei 2010

website
www.knaw.nl/swr

opzet en programma
Het SWR-Hendrik Muller Zomerseminaar wordt geleid door Ewald Engelen,
hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Wetenschappelijk coördinator is dr. Amade M’charek, verbonden aan de afdeling
Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Vooraanstaande denkers zoals Gordon Clark en financiële journalisten als Jeroen Smit
zullen optreden als gastdocenten. Het zomerseminaar sluit af met een journalistieke workshop die zal worden ingeleid en begeleid door enkele financiële
journalisten van naam en faam uit binnen- en buitenland.
Het zomerseminaar bestaat uit een voorbereidende bijeenkomst op 14 juni
2010 en een slotbijeenkomst op 14 juli 2010 met daartussen een intensieve
cursus van 28 juni tot en met 3 juli 2010. De beginbijeenkomst zal in het Allard
Pierson Museum plaatsvinden en de slotbijeenkomst in het Trippenhuis, het
gebouw van de KNAW, beide in Amsterdam. Verder voltrekt de cursus zich bij
de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden, waar de deelnemers ook overnachten.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zo’n 400 pagina’s literatuur bestuderen, alle bijeenkomsten van het zomerseminaar bijwonen, meedenken over
de inhoud, actief participeren in de discussies en zelf ook presentaties geven.

aanmelding
De voordracht van de kandidaten dient te worden gesteund met een brief van
een hoogleraar of UHD in de sociale wetenschappen aan een Nederlandse of
Belgische universiteit. De voertaal is Nederlands. In aanmerking komen kandidaten uit onder meer antropologie, economie, onderwijskunde, pedagogiek,
criminologie, planologie, politicologie, psychologie, sociologie, sociale geografie, en de sociaalwetenschappelijke aspecten van de gezondheids-, rechtsen historische wetenschappen. Aanmelding kan met het inschrijfformulier op
www.knaw.nl/swr. De uiterste inschrijfdatum is 10 mei 2010, deelname is
gratis. De namen van de kandidaten worden 17 mei bekendgemaakt.
Nadere informatie over het zomerseminaar:
Dr. Amade M’charek
Afd. Sociologie en Antropologie (UvA)
OZ Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam
Telefoon: 020 - 525 6558
E-mail: a.a.mcharek@uva.nl

Organisatie
De Sociaal-Wetenschappelijke Raad en het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch
Fonds organiseren al een aantal jaren seminaars voor deze doelgroep over uiteenlopende thema’s; dit jaar is het tweede zomerseminaar.
De Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen brengt adviezen uit op het terrein van de sociale wetenschappen, doet voorstellen tot bevordering van het wetenschapsgebied, en
stimuleert samenwerking tussen individuele onderzoekers en instellingen op
het wetenschapsgebied.
De Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds verleent beurzen voor
universitaire studie aan getalenteerde protestantse jongeren, subsidieert uitgaven die van belang zijn voor de wetenschap, en bevordert cultuurconservering door middel van subsidie voor restauraties en steun aan musea.

