
 

UITNODIGING | Kansen van Digital Humanities voor vrouwen- en 

genderwetenschappen 

Binnen de geesteswetenschappen vinden momenteel grote veranderingen plaats door nieuwe 
technologische ontwikkelingen. Multimedia analyse, computer visualisatie, semantisch zoeken: wat 
zijn de kansen van Digital Humanities voor vrouwen- en genderwetenschappen? 

Deze middag brengen we aan de hand van een aantal cases in kaart wat er dankzij nieuwe 
technologie mogelijk is geworden en wat de ontwikkelingen zijn. Digital Humanities is inmiddels bijna 
een discipline op zich, maar hoe ver zijn de mogelijkheden doorgedrongen in de vrouwen- en 
genderwetenschappen?  

Met experts, studenten en onderzoekers gaan we de discussie aan over de volgende vragen: 
Wat is er sinds de digitalisering allemaal veranderd? Hoe passen studenten en onderzoekers binnen 
de vrouwen- en genderwetenschappen innovatieve methodes toe?  En wat zou er idealiter nog meer 
mogelijk moeten zijn? We nodigen u van harte uit mee te discussiëren. 
 
Met o.a. José van Dijck (President van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen), 
Karina van Dalen-Oskam (Hoogleraar Computationele Literatuurwetenschap UvA), Suzan van Dijk 
(Senior onderzoeker Huygens ING, PI van het HERA Travelling TexTs project) en Marike van Roon 
(Algemeen Bestuurslid Wikimedia). Moderator: Pieter Vijn (Datamanager Atria). 

Wikipedia workshop en tentoonstelling over 19e-eeuwse schrijfsters in Nederland 

Dit programma is een vervolg op de workshop ‘Schrijven voor Wikipedia’ in de ochtend, waar 

geïnteresseerden zich ook voor kunnen aanmelden. Aanleiding voor beide programma’s is de 

reizende tentoonstelling ‘Omdat ik iets te zeggen had’, in het kader van het onderzoeksproject HERA 

Travelling TexTs. Meer info over het middagprogramma vindt u in de aankondiging op de website van 

Atria. 

Lunch 

Voor alle deelnemers van het middagprogramma zal er een gratis lunch zijn. 

Tijd en locatie 
Van 14.00 – 16.30 uur. Vanaf 13.00: inloop en lunch. Locatie: auditorium van Atria (2e verdieping). 

Aanmelden 
Deelname is gratis, aanmelden verplicht. Heeft u interesse de bijeenkomst bij te wonen?  
Stuur dan een mail naar: pr@atria.nl o.v.v. 20 april. U kunt hierbij aangeven of u alleen de 
middagbijeenkomst wilt bijwonen, of ook de workshop in de ochtend. 

http://www.atria.nl/atria/nl/actueel/agenda/_pid/column2_1/_rp_column2_1_elementId/1_378035
http://travellingtexts.huygens.knaw.nl/
http://travellingtexts.huygens.knaw.nl/
http://www.atria.nl/atria/nl/actueel/agenda/_pid/column2_1/_rp_column2_1_elementId/1_378056
mailto:pr@atria.nl

