
JAARVERSLAG LOVA 2015 

 

Het bestuur 

 

In de eerste helft van 2015 bestond het bestuur uit: Marina de Regt (voorzitter), Natashe Lemos 

Dekker (penningmeester), Rianne Ridder (secretaris), Silvia Herrero (tijdschrift), Gisela Düting 

(NAGA’s), Julienne Weegels (PR en website en redactielid LOVA Journal). In juli heeft Rianne 

Ridder haar functie overgedragen aan Dominique Voskuijl. Julienne Weegels was het grootste deel 

van 2015 op veldwerk. Gisela Düting is in juli naar Genève vertrokken voor werk. Het bestuur is in 

2015 vier keer bijeen gekomen: op 9 januari, 30 april, 25 september en 20 november. Op 9 januari 

stond de bijeenkomst in het teken van de toekomst en hebben we prioriteiten vastgesteld voor de 

komende vijf jaar. Deze prioriteiten zijn: ledenaantal vergroten, fondsenwerving en de PR verbeteren. 

Op 5 juni is de Algemene Leden Vergadering gehouden, voorafgaand aan de studiedag.  

 

LOVA-etentje 

 

In plaats van het jaarlijkse etentje voor leden zijn er in 2015 twee avondjes georganiseerd in het huis 

van Marina de Regt. Alle leden zijn uitgenodigd en werden gevraagd zelf iets te eten of te drinken mee 

te nemen. Het eerste avondje was op 9 januari aansluitend op de brainstormmiddag van het bestuur. 

Het tweede avondje was op 13 november. De avondjes waren heel gezellig en werden door zo’n 12 

mensen bezocht. 

 

Het tijdschrift 

 

De redactieleden van het tijdschrift waren Silvia Herrero (hoofdredactie), Julienne Weegels, Jasmijn 

Rana, Carla Schouwenaars en Ina Keuper. José van Santen is vanaf de zomer als redactielid mee gaan 

draaien. Nigel Browne heeft de Engelstalige editie verzorgd en Ina Keuper de eindredactie van 

Nederlandse teksten. De veranderingen in de vormgeving van het LOVA Journal zijn in 2015 

doorgegaan. Hoewel het de bedoeling was om een huisstijl te creëren en de continuïteit van deze stijl 

en lay-out te waarborgen maakte de vormgever (Fox & Hound) zijn eigen keuzes. Het gevolg was dat 

de lay-out van LOVA 36 sterk afwijkt van de ideeën van de redactie. De kopij was ook minder dan het 

vorige jaar. De redactie stelde een oproep voor bijdragen op en verspreidde deze via de website en 

sociale media. Dat blijkt niet genoeg aandacht te trekken. Door gebrek aan communicatie tussen de 

hoofdredactrice en vormgever verliep de productie van het tijdschrift wat langzamer met het gevolg 

dat LOVA#36 pas begin februari is verschenen. De nieuwe drukkerij, Trippiti in Rotterdam, heeft 

goed werk afgeleverd maar is helaas toch te duur.  

 

De LOVA-dag 

 

Op 5 juni was de jaarlijkse LOVA-dag aan de Universiteit Leiden. De middag stond in het teken van 

het afscheid van José van Santen, die met vervroegd pensioen is gegaan. De dag was georganiseerd in 

samenwerking met de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit 

Leiden. José van Santen hield een afscheidslezing en er was een panel met lezingen door oud-

studenten van José (Juliette Schaafsma van de Universiteit Tilburg, Karin Willemse van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam en Marloes Janson van de School of Oriental and African Studies in Londen) 

onder leiding van Peter Geschiere. Hierna werd José door verschillende mensen toegesproken. Ze 

ontving als afscheidskado een boek met persoonlijke bijdragen van familie, vrienden, oud-collega’s, 

en LOVA-leden. José reikte de LOVA/Marjan Rens Thesis Award uit. De middag was een groot 

succes met tussen de 60-70 bezoekers. 

 

De LOVA/Marjan Rens Thesis Award 

 

Op 5 juni is de LOVA/Marjan Rens Thesis Award weer uitgereikt. Het was de vijfde keer. De prijs 

ging naar de beste Master thesis op het gebied van gender en antropologie in de periode 2013-2014. Er 

waren 8 thesissen ingediend. De jury bestond uit José van Santen, Marion den Uyl en Reinhilde 



Sotiria Konig. De eerste prijs ging naar Merel van Manson voor haar thesis over vrouwen die gebruik 

maken van gigolo’s. De tweede prijs ging naar Ine Beljaars voor haar thesis over het dansen van 

kizomba in Nederland. De derde prijs ging naar Fiona Reidy voor haar thesis over abortuswetgeving 

in Ierland. Merel en Ine hebben allebei een artikel voor het tijdschrift geschreven op basis van hun 

thesis.  

 

De International Summer School 

 

In 2015 vond de vierde LOVA International Summer School plaats in de Oudemanhuispoort in 

Amsterdam. De organisatie was in handen van Reinhilde Sotiria König, Carola Lammers en Nathalie 

Roos. Er waren zes vrijwilligers. Het thema was Art & Anthropology: People on the Move. 

Uiteindelijk deden er 15 deelnemers uit maar liefst 11 landen mee. Er waren 16 docenten, waarvan 

twee keer twee docenten per workshop. Naast de lezingen en workshops was er een geweldige vocal 

coach en een museum bezoek. De onderwerpen van de lezingen varieerden van Russische 

volkenkunde tot lesbische porno en onder de deelnemers was ook veel expertise waardoor sommigen 

ook een presentatie hebben gegeven. Na afloop van de ISS gaf Sara Blom een foto-film workshop, 

helaas maar voor twee deelnemers. Er is meer geld uitgegeven dan voorgaande jaren omdat er geen 

keuken beschikbaar was en de lunch gekocht moest worden, en omdat vrijwel alle docenten een 

(reis)vergoeding wilden ontvangen. De ISS is afgesloten met een picknick in het Wertheimpark. Een 

aantal deelnemers van de ISS is LOVA lid geworden. De deelnemers waren heel erg enthousiast over 

de week en de naamsbekendheid van LOVA is weer vergroot. 

 

De fotowedstrijd 

 

Gisela Düting heeft in 2015 het initiatief genomen om een fotowedstrijd te organiseren om LOVA zo 

meer bekendheid te geven en leden te werven. In juli zijn er 1000 ansichtkaarten gedrukt met een foto 

uit het veld. De kaarten zijn via LOVA-leden verspreid onder eerstejaarsstudenten en via andere 

kanalen. Tot 1 mei 2016 konden mensen een foto met het thema “Gender in the field” insturen. De 

beste foto wordt dit jaar op een ansichtkaart afgedrukt.  

 

De LOVA Mail Service 

 

In 2015 zijn er weer veel berichten via de LMS verstuurd. Annelou Ypeij is nog verantwoordelijk voor 

het versturen van de berichten maar er wordt gewerkt aan een overdracht naar de secretaris.  

 

De website en emailadressen 

 

De website wordt bijgehouden door Julienne Weegels, Silvia Herrero en Arjan Parie van Pardon 

Pardon. In 2015 zijn er door Arjan emailadressen aangemaakt voor alle afzonderlijke LOVA-

onderdelen zodat we het hotmail-adres en onze persoonlijke adressen niet meer hoeven te gebruiken.  

 

Financiën 
 

Wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. 
 

 


