ACTIVITEITENVERSLAG 2020
Ondanks dat het door COVID-19 vaak niet mogelijk was om fysiek bijeen te komen, is er dit
jaar toch veel tot stand gekomen. Zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs heeft bijna
alles doorgang kunnen vinden, zij het in aangepaste vorm. Gelukkig kon op 24 september een
bijeenkomst met de sponsors wel plaatsvinden.
Het onderwijs geschiedde hoofdzakelijk online en bestond uit:
• Eerstejaarscollege over de Leidse stadsgeschiedenis.
• Tweedejaarscollege over publieksgeschiedenis.
Daarnaast heeft de hoogleraar vijf bachelor- en vier masterscripties begeleid.
Het onderzoek van de hoogleraar bestond uit:
• Het begeleiden van vijf promovendi.
• Het project Linking University and the City (verbanden Universiteit en stad sinds 1575).
• Het project Leiden History (Engelstalige bundel over de geschiedenis van Leiden).
• Het project Transvaal (onderzoek naar de Transvaalbuurt in Leiden).
Activiteiten op het gebied van ‘de publieke zaak’:
• Magdalena Moons op de planken (theaterproductie over vrouwen, helden en heldinnen in
de Leidse stadsgeschiedenis).
• Coninckshofje (in opdracht Stichting Hofjes Leiden wordt onderzoek gedaan naar de
geschiedenis van het Coninckshofje, gelegen aan de Oude Vest).
• Leiden City of Science (deze activiteit betreft de uitverkiezing van de stad Leiden tot City
of Science 2021).
• Website Leiden historisch lab (op de website Leidenhistorischlab.nl worden onderwijs-,
onderzoeks- en publiekshistorische activiteiten over de Leidse geschiedenis uitgevoerd in
samenwerking met en door de universiteit Leiden onder de aandacht gebracht).
Overige zaken:
• In 2021 is door de hoogleraar een zevental presentaties of lezingen gegeven.
• In 2021 is een vijftal publicaties verschenen.
Stichting en curatorium:
Het bestuur van de Stichting Leerstoel Magdalena Moons is in 2021 in verband met COVID19 slechts één bijeen geweest. De meeste zaken zijn via e-mail en telefoon geregeld.
De samenstelling van het bestuur was als volgt: A.A.F.M. de Jong (voorzitter), L.C.M.
Kallenberg (secretaris/penningmeester), A.H. Netiv (lid), A.G.M. van der Poel (lid) en W. M.
Witteveen (lid).
De sponsors zijn geïnformeerd over de voortgang via een op 24 september gehouden
bijeenkomst in de Sterrewacht.
Het College van curatoren bestaat uit: Prof. dr. H. te Velde en prof. dr. J.S. Pollmann namens
de Universiteit Leiden, en drs. A.H. Netiv en dr. W. M. Witteveen namens de Stichting Leerstoel
Magdalena Moons. Het college van curatoren heeft de werkzaamheden van de hoogleraar
prof. dr. A. Schmidt over het afgelopen jaar zeer positief beoordeeld en geconstateerd dat er
veel en goed werk is geleverd.

