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In het najaar van 1513, precies 500 jaar
geleden, begon Niccolò Machiavelli
aan het schrijven van Il Principe (De
vorst, De heerser), dat een van de meest
invloedrijke politieke traktaten in de
Westerse traditie zou worden. Aan
dit geruchtmakende en vaak verkeerd
begrepen werk is Machiavelli’s naam
en niet zelden dubieuze faam altijd op
de eerste plaats verbonden geweest.
Maar hij schreef nog een paar andere
belangrijke werken: de eveneens zeer
invloedrijke Discorsi (een politiek
traktaat dat met Il Principe een soort
tweeluik vormt), de Istorie fiorentine
(een geschiedenis van Florence), en de
Mandragola (de beste komedie van de
Italiaanse Renaissance).
In een serie van vier colleges zullen
deze en andere werken van Machiavelli
worden geïnterpreteerd binnen de
politieke, maatschappelijke en literaire
context waarin zij ontstonden.

to e g a n g i s g r at i s ,

i e d e r e e n i s w e l ko m !

geen aanmelding nodig.

Programma
Donderdag 7 november 2013
Machiavelli, Florence, Italië
• De Florentijnse Republiek en de Medici
• De Italiaanse oorlogen
• Machiavelli als burger en secretaris van
Florence

Donderdag 14 november 2013
Il Principe
• De traditie van de vorstenspiegel
• Machiavelli’s idee van de vorst
• Politiek en Ethiek

Donderdag 21 november 2013
Discorsi
• Monarchie en Republiek
• Machiavelli en de Oudheid
• Machiavelli’s werkwijze en culturele universum

Donderdag 28 november 2013
De laatste jaren
Dr. Paul van Heck is universitair
hoofddocent Italiaanse letterkunde
aan de Universiteit Leiden. Hij
wijdde aan Machiavelli’s ideeën en
invloed een groot aantal artikelen, en
publiceerde verder becommentarieerde
Nederlandse vertalingen van zijn
belangrijkste werken: Discorsi.
Verhandelingen over Staat en Politiek
(1997), Il Principe en andere politieke
geschriften (2006), Toneel en verhalend
proza (2010).

• Machiavelli als toneelschrijver: de Mandragola
• Machiavelli als historicus: de Istorie fiorentine
• Machiavelli, toen en nu
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