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Studium Generale organiseert brede, 
academische activiteiten, zoals
lezingen, symposia, filmvertoningen 
en debatten. Het programma van
Studium Generale is bedoeld voor 
studenten, medewerkers en alle andere
geïnteresseerden. Studium Generale 
wil een grotere belangstelling voor 
de wetenschappen wekken, meer 
inzicht geven in de samenhang 
tussen verschillende wetenschappen, 
bijdragen aan de culturele en
maatschappelijke ontplooiing en een 
beter begrip laten ontstaan van de
relatie tussen wetenschap en samen-
leving.

Bureau
Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 527 7295/7296/7283/1964
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl

Medewerkers
Tilman Grünewald
t.a.grunewald@sea.leidenuniv.nl
Yvonne Leunissen
y.leunissen@sea.leidenuniv.nl
Anne Seghers
j.u.m.seghers@sea.leidenuniv.nl
Pink Meltzer
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl

Toegang
Tenzij anders staat aangegeven, zijn de 
activiteiten van Studium Generale Universiteit 
Leiden gratis toegankelijk en hoeft u zich hier 
niet voor aan te melden.

Commissie
De Commissie Studium Generale vormt de 
denktank van Studium Generale en wordt 
voorgezeten door Rector Magnificus en 
Voorzitter College van Bestuur prof.mr. Carel 
Stolker. Een lijst van alle commissieleden 
vindt u op de website van Studium Generale.

Op de hoogte blijven
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
www.facebook.com/studium.generale.
universiteit.leiden
www.twitter.com/sgleiden
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Voorwoord
Beste lezer,

Nog maar een paar weken geleden 
hebben wij het nieuwe jaar feestelijk 
ingeluid met een presentatie van ons 
nieuwe programmaboekje en een 
vooruitblik op onze activiteiten in 2014. 
Inmiddels draait dit programma op volle 
toeren en kunnen we onze ogen alweer 
richten op onze voorjaarsactiviteiten.

De voorjaarskriebels laten ook ons 
niet onberoerd. Wij willen ons blijven 
vernieuwen en het publiek blijven 
prikkelen. Daarom bieden wij u naast de 
lezingenseries die u van ons gewend 
bent ook iets nieuws: Hutspot SG. Dit 
onderdeel zal vanaf nu een terugkerend 
item in onze programmering vormen. 

Met Hutspot SG zal Studium Generale 
de nauwe band die Leiden door de 
3 oktoberviering met hutspot heeft, 
verrijken met een nieuwe associatie. 
De gedachte aan Leidse hutspot zal niet 
langer enkel bestaan uit een mix van 
aardappelen, wortelen en uien, maar 
tevens uit een mengelmoes van mooie 
woorden, inspirerende films, cabaret, 
workshops, excursies en prikkelende 
gesprekken. 

Kortom, deze hutspot staat voor dé mix 
van het seizoen, met dit voorjaar een 
excursie naar Radio Kootwijk, een 
lezing over Broodje Aap verhalen, een 
mini-workshop Tedwaardig presente-
ren, enkele lezingen over onze her-
inneringscultuur en een filosofische 
filmavond. 

Wij nodigen u graag uit om met ons 
van deze overheerlijke hutspot te gaan 
genieten. En wie weet is Studium 
Generale straks dé hutspot to be in 
Leiden!

Het Bureau Studium Generale,
Anne Seghers
Pink Meltzer
Tilman Grünewald
Yvonne Leunissen
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Game Theory The study of strategy and choice

Huizinga’s Homo Ludens driekwart eeuw later
Wittgensteins Taalspel
De psychologie van het spel
Games met een lading Hoe je dingen kunt doen met spellen

Playful Inspiration Night
 
Korte impressie van de lezing van Anna Tilroe op 11 februari 2014

Vloeibare religie Transitie en transformatie van religie

Nieuwe altaren
Altaar in het zicht Het visualiseren van een boodschap door middel van het altaarstuk

God in de woestijn Derrida en de negatieve theologie

Erfenissen van de slavernij
TED-waardig presenteren
Bloed en barricaden De Parijse Commune herdacht

De wetenschap van het broodje aap Nieuws, sociale media en folklore in de 21e eeuw 

Herodotus Meester van herinnering

Excursie Radio Kootwijk 
Het Nieuwe Denken De Documentaire

Film over het werk van drie jonge Nederlandse filosofen
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een speelse serie over het spel

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

In 2010 besteedden we met de hele 
planeet bij elkaar 3 miljard uur per 
week aan het spelen van online games. 
Over enkele jaren zal gamen televisie 
van de eerste plaats stoten als 
voornaamste tijdsbesteding onder 
kinderen. Maar zelfs wanneer we niet 
spelen hebben veel van onze activitei-
ten kenmerken van een spel. Zo zag 
Huizinga het spelelement als wezenlijk 
voor cultuur, revolutioneerde 

Wittgenstein de filosofie door taal op te 
vatten als spel en biedt de wiskundige 
speltheorie een abstract kader waarin 
alle interacties kunnen worden 
begrepen als spelzetten. De laatste 
jaren groeit de belangstelling voor 
‘serious games’, spellen die naast 
vermaak ook educatieve doelen 
nastreven. Want wat als de denk-
kracht en creativiteit die gamen van 
spelers vraagt, gebruikt wordt voor het 
oplossen van werkelijke problemen? 
De kracht van het spel is ongekend 
groot: spelen is leuk én uiterst nuttig! 

Lezingen op 
donderdagavonden 3 en 10 april en 1 
en 8 mei
19.30 uur tot 21.00 uur
Zaal 028, Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1 , Leiden
Lezing op dinsdagavond 22 april
zelfde tijd en adres, maar zaal 011
Toegang gratis

Inspiratieavond op donderdag 22 mei
19:30 uur tot 21:30 uur
Scheltema 
Marktsteeg 1, Leiden
Toegang aan de deur € 3,00

Deze serie gaat in op de theorieën 
en psychologie achter spel, spellen en 
spelen, belicht de toepassing ervan 
in verschillende vakgebieden en 
toont inspirerende voorbeelden van 
hedendaagse spellen en games.

3|04 - 22|05 • 2014
studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

The power ofplay
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3|04 - 22|05 • 2014

 DO | 3 | 04
Game Theory
The study of strategy and choice 

Dr. Dimiter Toshkov, assistant 
professor, Institute of Public 
Administration, Leiden University, 
obtained his PhD with a thesis on 
Between politics and administration: 
compliance with EU Law in Central and 
Eastern Europe

Game theory emerged in the years 
after the Second World War as a formal 
mathematical tool for the analysis of 
strategic human decision making. 
Strategic situations arise every time 
outcomes depend on the actions of two 
or more individuals who might have 
diametrically opposed (as in most 
common games like chess) or partially 
aligned interests (as in trade, for 
example). Game theory quickly became 
the standard tool for theory develop-
ment in economics and later made 
inroads into the other social and 
biological sciences as well. 

The standard tool for 
theory development 

in economics
This lecture explains the basic logic of 
game-theoretical analysis and reviews 
its applications for the study of 
cooperation, collective decision making, 
and the governance of common resourc-
es. Finally, some discrepancies between 
the normative ideal of human rationality 
embedded in game theory and the 

actual way people make strategic 
decisions are discussed.

 DO | 10 | 04
Huizinga’s Homo Ludens 
driekwart eeuw later

Prof.dr. Léon Hanssen, bijzonder 
hoogleraar Life Writing and 
Cultural Memory, Tilburg School of 
Humanities, Universiteit van Tilburg, 
medebezorger van Huizinga’s Brief-
wisseling en auteur van Huizinga en 
de troost van de geschiedenis (1996)

Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog publiceerde Johan 
Huizinga zijn Homo Ludens. De 
kernthese is eenvoudig. Alles wat wij 
cultuur noemen, komt voort uit spel en
ontwikkelt zich als spel. Internationaal 
telt Homo Ludens als het invloedrijkste 
Nederlandse geesteswetenschap-
pelijke boek van de twintigste eeuw. 
Driekwart eeuw later is het moment 
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The power of play

gekomen om Huizinga’s bevindingen 
tegen het licht te houden. Kan de 
hedendaagse westerse cultuur nog als 
een spelende worden beschouwd? 
Sinds de eerste publicatie hebben zich 
ontwikkelingen voorgedaan die de 
stelling over het spel van de cultuur 
discutabel maken. Het brandmerk van 

Het invloedrijkste Nederlandse 
geesteswetenschappelijke 

boek van de twintigste eeuw
de twintigste eeuw, de Holocaust, was 
destijds nog geen feit. Te denken valt 
ook aan de macht van de cultuurindus-
trie, het consumentisme, de dominantie 
van de populaire cultuur, digitalisering 
en globalisering, de schijnbare ver-
platting en verruwing. Kan er wel van 
spel worden gesproken als het bloedig is 
en gemanipuleerd wordt?

 DI | 22 | 04
Wittgensteins Taalspel

Prof.dr. Martin Stokhof, hoogleraar 
Taalfilosofie, ILLC/Departement 
Wijsbegeerte, Universiteit van 
Amsterdam, specialist op het gebied 
van de filosofie van de semantiek 
en het werk van Wittgenstein 

Een van de meest bekende begrippen 
die de filosoof Ludwig Wittgenstein 
in zijn late werk (in het bijzonder in de 
Philosophische Untersuchungen) 
introduceert is dat van het ‘taalspel’. 
Het speelt een centrale rol, niet alleen in 
Wittgensteins ideeën over taal en 

betekenis, maar ook in zijn analyses van 
allerlei andere verschijnselen, zoals 
regels, bewustzijn, emoties en andere 
mentale verschijnselen, wiskunde, 
kennis. Het enorme belang van het 
begrip ‘taalspel’ heeft er zelfs toe geleid 
dat sommigen Wittgensteins filosofische 
methode wel hebben gekarakteriseerd 
als ‘taalspel-filosofie’.

Een van de meest 
bekende begrippen van 
Wittgenstein: taalspel

In deze lezing zal (primair aan de hand 
van de tekst van de Philosophische 
Untersuchungen) worden behandeld 
hoe Wittgenstein het begrip ‘taalspel’ 
introduceert en karakteriseert. Ook zal 
worden nagegaan welke rol het begrip 
speelt in zowel zijn kritiek op andere 
opvattingen over taal en betekenis, als 
ook in zijn positieve analyses van deze 
en andere verschijnselen. 
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3|04 - 22|05 • 2014

 DO | 1 | 05
De psychologie van het spel

Dr. Guido Band, universitair 
hoofddocent, Instituut Psychologie, 
Universiteit Leiden, gepromoveerd 
aan de UvA met een specialisatie op 
de grens van biologische, cognitieve, 
en ontwikkelingspsychologie

Guido Band onderzoekt op welke manie-
ren mensen hun mentale prestaties 
kunnen optimaliseren. Vaak lukt dit 
vooral goed met activiteiten waar veel 
motivatie voor nodig is, zoals het 
aandachtig volgen van een cursus. Maar 
bij computerspellen komt die motivatie 
vanzelf, en dat maakt computerspellen 
zo’n veelbelovend hulpmiddel voor de 
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The power of play

hele levensloop: in het onderwijs, voor 
bedrijfstrainingen, en om op hogere 
leeftijd ‘bij de pinken’ te blijven. Maar 
een leerzaam spel maken is niet een-
voudig; het vraagt om een geraffineerde 
balans tussen leuk en leerzaam. Wat 
maakt een spel nou leerzaam, en wat 
maakt een training leuk? Hoe zorg je 
ervoor dat het leuk blijft, en hoe weet

Bij computerspellen 
komt de 

motivatie vanzelf
je of het écht zin heeft? Word je van het 
spelen van Angry Birds ook beter in iets 
anders dan Angry Birds? Moeten we nu 
ineens allemaal gaan gamen, of is het 
juist beter om maat te houden? En word 
je van gamen niet verslaafd, agressief, 
asociaal of wereldvreemd? Psychologen 
houden zich pas sinds een jaar of vijftien 

bezig met game-onderzoek, maar het 
veld groeit explosief. Tijd voor een 
nuchter maar optimistisch overzicht.

 DO | 8 | 05
Games met een lading
Hoe je dingen kunt doen met spellen 

Kars Alfrink, MA, Hogeschool voor 
de Kunsten Utrecht, ontwerper 
actief op het gebied van games, play, 
technologie en samenleving

Er is een hoop gedaan met games en er 
kan nog veel meer dan we denken. 
Ontwerper Kars Alfrink is oprichter van 
Hubbub, een designbureau voor de 

Games waarvan je 
veiliger gaat werken

toepassing van games en play dat sinds 
2009 de grenzen van wat met games 
mogelijk is verkent.
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Hubbub maakt games die varkens 
samen met mensen laten spelen; waar-
van je veiliger gaat werken; die je 
speelt door een kop koffie te proeven; 
waarin je met z’n allen schrijft aan één 
verhaal; die je speelt met behulp van 
een eeuwenoud rariteitenkabinet; 
en nog veel meer.

Games die varkens en 
mensen samen spelen

Kars Alfrink zal vertellen of een game 
nuttig moet zijn om waarde te hebben, 
hoe gameplay en de wereld daarbuiten 
elkaar kunnen beïnvloeden en wat 
spelers van games drijft. Het perspectief 
van de ontwerper biedt een interessant 
aanknopingspunt voor spelers, makers 
en andere geïnteresseerden om op 
een nieuwe manier over games na te 
denken.

 DO | 22 | 05
Playful Inspiration Night 

Een avond vol inspirerende verhalen 
over spellen en speelse toepassingen 

Bezoekers kunnen verschillende spellen 
aan den levende lijve ervaren! Met 
bijdragen van onder andere Maarten 
Lamers (o.v.) (Universiteit Leiden) over 
games met dieren, Milou van Oene 
(Museum De Lakenhal) over de spel-app 
Hoe het laken uit Leiden verdween en 
interaction designer Sylvain Vriens die 
enkele van zijn speelse elektronische 
installaties zal presenteren. 
 Toegang aan de deur € 3,00
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Korte impressie van de lezing van Anna Tilroe op 11 februari 2014

Over macht en commercie 
in de kunstwereld

Recent kondigde de minister van 
Cultuur aan dat zij de waarde van 
musea voor de samenleving voortaan 
gaat vaststellen op basis van bezoekers-
aantallen, publieksbereik en eigen 
inkomsten. Tot mijn verbazing volgde 
vanuit de kunstwereld welwillende 
reacties. Kunsten ’92, de belangen-
vereniging van de kunstensector, 
plaatste slechts één kanttekening: 
moeten criteria om in kunst en cultuur 
te investeren niet meer gaan over 
relevantie en zeggingskracht, dan over 
toegankelijkheid en publieksbereik? Ik 
vroeg me af waar de tegenstelling zat. 
De begrippen relevantie, zeggings-
kracht, toegankelijkheid en publieks-
bereik zijn toch allang in elkaar 
overgelopen? Het kan toch niet zo zijn 
dat deze representant van de kunst-
sector niet weet dat het huidige 

cultuurpolitieke klimaat alleen datgene 
relevant noemt dat toegankelijk genoeg  
is voor een groot publiek?

De kunstwereld heeft geen substantieel 
weerwoord. Met lede ogen zie ik hoe 
kardinale culturele instellingen zich 
uit angst voor subsidieverlies voegen 
naar een overheid die het economische 
primaat ook op het terrein van de 
kunsten centraal stelt. En hoe dat ertoe 
leidt dat een sterke verzakelijking 
intreedt, zowel op bestuurlijk niveau als 
wat de programmering betreft. Het 
publieke belang en het belang van de 
kunst waar deze instituten toch voor 
zijn opgericht, verschuift daardoor naar 
de achtergrond.

De machtsverschuiving die in onze 
kunstsector plaatsvindt is te zien in een 
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breder, internationaler perspectief. 
Wereldwijd verandert de machtsstruc-
tuur in de kunstwereld door een steeds 
dominantere markt en de invloed van 
een nieuwe bovenklasse van super-
rijken. Het is waar, kunst heeft altijd 
gefunctioneerd in een context van 
macht, status en geld. In onze tijd is dit 
niet de kerk, vorst of aristocratie, maar 
de markt en het grootkapitaal. Nooit 
eerder zijn zulke gigantische bedragen 
voor kunst betaald als in deze tijd. 
Recentelijk werd 142,5 miljoen dollar 
betaald voor een triptiek van Francis 
Bacon! Deze prijzen zijn zo hoog 
doordat collectioneurs en speculanten 
de prijzen opjagen. In deze markt is 
het budget van musea volstrekt ontoe-
reikend. Zo heeft het Centre Pompidou 
een aankoopbudget van 2,5 miljoen 
euro. Daarmee kan het niet eens één 
schilderij van Gerhard Richter 
aankopen.

Grote musea zijn dan ook genoodzaakt 
allianties aan te gaan met sponsoren, 
grote privé verzamelaars en particuliere 
stichtingen. Op zichzelf is daar niets 
tegen. Veel, misschien wel de meeste 
beroemde museumcollecties zouden 
niet bestaan zonder donaties van 
particulieren en ondersteuning door 

sponsors en stichtingen. Dat gaat goed 
zolang een museum bij zijn program-
mering autonoom een afweging kan 
maken tussen het belang van de kunst 
en het publieke belang. Dat wordt 
anders als een bestuur, grote verzame-
laars of sponsoren voorwaarden stellen 
die (in)direct invloed hebben op het 
tentoonstellingsprogramma, iets wat 
tegenwoordig regelmatig voorkomt in 
Amerika, Azië en in toenemende mate 
ook in Europa. Dan dreigt het museum 
het propaganda-instrument te worden 
van een kapitaalkrachtige elite die 
via kostbare kunst haar rijkdom 
en levensstijl demonstreert en er tege-
lijkertijd publieke goedkeuring mee 
verwerft.

In Nederland is het mecenaat lange tijd 
geen onderwerp van discussie geweest. 
Dat hoefde ook niet. We hebben 
de afgelopen decennia immers een 
politiek beleid gekend dat kunst 
en cultuur tot een zaak van algemeen 
belang had verklaard. De culturele 
infrastructuur die daaruit voortkwam, 
heeft een rijk, experimenteel en inno-
vatief artistiek klimaat opgeleverd 
en de Nederlandse cultuur lange tijd 
behoed voor provincialisme en 
xenofobie. Het pragmatisme van het 
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Over macht en commercie in de kunstwereld

huidige cultuurbeleid dreigt daar nu 
een eind aan te maken en wat we zien is 
dat de cultuursector niet goed weet hoe 
daar positie tegenover in te nemen.

Gezegd moet worden dat de kunstsec-
tor lange tijd weinig moeite deed om 
een breed publiek voor kunst ontvanke-
lijk te maken. Kunst was in de eerste 
plaats iets van en voor de kunstwereld 
zelf. Die uitzonderingspositie staat nu 
ter discussie, wat misschien nieuwe 
impulsen zou kunnen geven als 
tegelijkertijd van kunst niet steeds 
meer geëist zou worden dat ze 
geruststelt en de ontzaggelijke wereld 

waarin wij leven niet problematiseert 
maar bevestigt. Ik denk dat kunst 
daarmee als kritische factor buitenspel 
wordt gezet en tot decoratie van de 
macht van een ongrijpbare bovenklasse 
wordt gedegradeerd. Dat moeten we 
zien te voorkomen en ik denk dat 
musea als bemiddelaar tussen kunst en 
publiek daar een belangrijke rol bij 
kunnen spelen. 

Musea moeten tonen dat een 
kunstwerk niet op zichzelf staat, maar 
dat er altijd iets aan is voorafgegaan 
wat raakt aan andere opvattingen, 
andere ontwikkelingen, andere 
culturele uitingen, andere tijden. Het 
museum van nu zou die samenhang 
moeten durven tonen. Het zou het lef 
moeten hebben om de trend een 
kunstwerk als een kostbaar fetisj te 
presenteren te doorbreken en in plaats 
daarvan de culturele reikwijdte en 
sociale urgentie van kunst te benadruk-
ken. Ik geloof dat als we in de contem-
poraine tijd werkelijk nieuwe per-
spectieven willen ontdekken, we dat 
alleen maar kunnen doen vanuit deze 
complexiteit. 

De volledige lezing van Anna Tilroe is na 
te lezen op onze website.
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Agenda

20.15  Prof.dr. Gert Oostindie  Erfenissen van de slavernij

19.30  Jeroen Heun  TED-waardig presenteren
19.30  Dr. Dimiter Toshkov  Game Theory The study of strategy and choice

20.15  Dr. Dennis Bos  Bloed en barricaden De Parijse Commune herdacht

19.30  Dr. Peter Burger  De wetenschap van het broodje aap Nieuws, sociale media en folklore in de 21e eeuw

19.30  Prof.dr. Léon Hanssen  Huizinga’s Homo Ludens driekwart eeuw later
19.30  Prof.dr. Martin Stokhof  Wittgensteins Taalspel
20.15  Dr. Hugo Koning  Herodotus Meester van herinnering

19.30  Prof.dr. Marcel Barnard  Vloeibare religie Transitie en transformatie van religie

19.30  Prof.dr. Erik Borgman  Nieuwe altaren

19.30  Dr. Guido Band  De psychologie van het spel
19.30  Dr. Wendelien van Welie  Altaar in het zicht Het visualiseren van een boodschap door middel van het altaarstuk

19.30  Kars Alfrink, MA  Games met een lading Hoe je dingen kunt doen met spellen

19.30  Dr. Rico Sneller  God in de woestijn Derrida en de negatieve theologie

09.00  Radio Kootwijk Excursie
19.30  Playful Inspiration Night  Een avond vol inspirerende verhalen over spellen en speelse toepassingen
20.00  Het nieuwe denken  De Documentaire Film met gesprek na afloop
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19.30  Playful Inspiration Night  Een avond vol inspirerende verhalen over spellen en speelse toepassingen
20.00  Het nieuwe denken  De Documentaire Film met gesprek na afloop
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Van 17 mei tot en met 6 juli 2014 vindt 
de expositie ‘Toegewijde Kunst. 
Moderne altaarstukken als bron van 
inspiratie voor de stad Leiden’ plaats. 
Dertien moderne altaarstukken zullen 
te zien zijn op diverse locaties in Leiden 
en zorgen voor een hedendaagse 
ontdekkingstocht naar datgene wat van 
waarde is in onze tijd. 
 Waaraan in deze tijd een altaar 
wijden? Dat is de vraag die beeldhouw-

ster Hanneke de Munck (1951) en tien 
collega kunstenaars willen beantwoor-
den met de eigentijdse altaarstukken 
die ze exposeren.
 De altaarstukken zijn opgedragen 
aan zaken die voor ons de hoogste 
menselijke waarden vertegenwoor-
digen. Ze sluiten aan op oude tradities 
om het verhevene onder de aandacht te 
brengen
 Naar aanleiding van de expositie 
organiseert Studium Generale vier 
uiteenlopende lezingen. Over transitie 
en transformatie van religie aan de 
hand van altaarstukken, over altaar-
stukken van nu en in de middeleeuwen 
en ten slotte over de vraag hoe het zit 
met ons mens-zijn.

woensdagavonden 
19.30 tot 21.00 uur 

Zaal 028, Lipsiusgebouw (1175)
Cleveringaplaats 1, Leiden

Voor meer informatie over de expositie 
en het gevarieerde programma erom- 
heen: 
www.toegewijdekunst.nl

23|04 - 14|05 • 2014

stukken
door de eeuwen heen
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 WO | 23 | 04
Vloeibare religie
Transitie en transformatie van religie 

Prof.dr. Marcel Barnard, hoogleraar 
Praktische Theologie, Protestantse 
Theologische Universiteit (Amster-
dam), bijzonder hoogleraar Liturgie-
wetenschap, Vrije Universiteit 
Amsterdam en buitengewoon 
hoogleraar Praktische Theologie, 
Universiteit Stellenbosch (Zuid 
Afrika)

Religie heeft zich in de postmoderne, 
seculiere cultuur verplaatst, zij heeft de 
kerk verlaten. Daarmee transformeert 
de religie ook, want zij ontsnapt aan de 
grenzen die de kerk traditioneel stelt.

De Munck zoekt in haar altaarstukken 
– zoals zij zelf zegt – ‘een religie van de 
mensen’; zij bieden ‘een nieuwe 
gelegenheid voor religieuze concentra-
tie en devotie: een heilige plek’. Het 
woordenboek zegt dat heilig betekent 
‘volmaakt’. Heilig is wat ons fascineert 
en doet huiveren (zoals Rudolf Otto zei). 

Heilig is wat ons fascineert 
en doet huiveren

Maar die heiligheid is vloeibaar 
geworden, vindt geen ankerpunt meer 
in één traditie, zoals eens het middel-
eeuwse altaarstuk wortelde in de 
christelijke traditie. Deze postmoderne 
altaarstukken zijn niet voor een kerk 
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gemaakt en wortelen in een gebrico-
leerde traditie, in Orfeus en Christus, in 
natuur en familie, en bovenal in de mens 
zelf. 
 Op deze avond verkennen we de 
transitie en transformatie van religie 
aan de hand van De Muncks altaarstuk-
ken.
 
 WO | 30 | 04
Nieuwe altaren

Prof.dr. Erik Borgman, hoogleraar 
Publieke Theologie en bekleder van de 
Cobbenhagen-leerstoel, Universiteit 
van Tilburg

Heilig is dat wat apart wordt gezet, wat 
uit de sfeer van het gewone en 
alledaagse wordt gehaald en een eigen 
plaats krijgt. Daarmee gebeurt iets 
paradoxaals. Mensen drukken de 
overtuiging uit dat wat zij heilig achten, 
zo bijzonder is dat je het niet moet zien 
als iets wat wij volgens 

Heilig is dat wat 
apart wordt gezet

onze inzichten en normen gebruiken en 
zo betekenis geven, maar als iets wat 
ons betekenis geeft. Moderne mensen 
doen dat nog altijd, bouwen nog altijd 
heiligdommen en tempels, plaatsen 
altaren. Aan de hand van tal van 
voorbeelden verkennen we dit 
fenomeen dat misschien wel de 
grondslag is van de cultuur, maar waar 
we tegenwoordig een blinde vlek 
voor lijken te hebben.
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 WO | 7 | 05
Altaar in het zicht
Het visualiseren van een boodschap door 
middel van het altaarstuk

Dr. Wendelien van Welie, docent 
Kunstgeschiedenis van de Middel-
eeuwen, Universiteit van Amsterdam

In de Middeleeuwen dienden altaar-
stukken de handelingen die plaatsvon-
den aan het altaar dat zij decoreerden, 
te visualiseren en te ondersteunen. 
Het altaarstuk communiceert met de 
beschouwer; draagt een boodschap uit. 
Beeld kan emoties losmaken, die met 
woorden en handelingen niet kunnen 
worden overgebracht. Opdrachtgevers 
waren zich in de Middeleeuwen zeer 
bewust van dit krachtige medium. Voor 

de vervaardiging van middeleeuwse 
altaarstukken werden daarom kosten 
noch moeite gespaard. De vele aan ons 
overgeleverde, dikwijls zeer kostbare 
altaarstukken vertellen nog steeds een 
verhaal. Alleen wordt deze tegenwoor-
dig vaak niet meer begrepen. We zijn 

Beeld kan 
emoties losmaken

niet meer vertrouwd met de iconografi-
sche programma’s. Ook het feit dat veel 
altaarstukken zich niet meer in hun 
originele context bevinden doet hun 
boodschap vervagen. In deze lezing zal 
middels een aantal casestudies getracht 
worden de oorspronkelijke boodschap 
weer in volle glorie zichtbaar te maken.
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 WO | 14 | 05
God in de woestijn
Derrida en de negatieve theologie

Dr. Rico Sneller, universitair docent 
Wijsgerige antropologie, Instituut 
voor Wijsbegeerte, Universiteit 
Leiden

Kan God zich ergens anders bekend 
maken dan in de woestijn? En zo ja: wat 
impliceert dat voor de mens? Het zijn 
gedachten die ons worden voorgelegd in 
het werk van de Franse filosoof Jacques 
Derrida (1930-2004). Maar wat is een 
woestijn eigenlijk, en hoe verhoudt ze 
zich tot de aard van de mens? De taal is 
voor Derrida een woestijn: ze biedt maar 
beperkt houvast. Ook de omstandig-
heden waaronder een morele beslissing 

moet worden genomen vormen een 
woestijn: ze confronteren ons 
onoverkomelijk met een aporie, iets 
waar we geen weg mee weten en die 
ons mens-zijn op het spel zetten. 
Tenslotte noemt Derrida ook God zelf 
‘woestijn’: “’God’”, zegt hij, “’is’ de naam 
van die grondeloze verzinking, van die 
eindeloze verwoestijning van de taal”. 
En aangezien de taal zelf ook als 
woestijn gold, is ‘God’ dan zelfs de naam 
voor een woestijn in een woestijn. 
Mysterieus misschien, maar wel 
spannend om na te denken over de 
betekenis voor Derrida van de woestijn 
in haar relatie tot God, taal, religie en 
tenslotte: de mens zelf.
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Hutspot SG:  dé mix van het seizoen, 
bestaand uit een mengelmoes van 
mooie woorden, inspirerende films, 
cabaret, workshops, excursies en 
prikkelende gesprekken.

Erfenissen van de slavernij

TED-waardig presenteren

Bloed en barricaden
De Parijse Commune herdacht

De wetenschap van het 
broodje aap 
Nieuws, sociale media en folklore 
in de 21e eeuw

Herodotus
Meester van herinnering

Excursie Radio Kootwijk

Het Nieuwe Denken
De Documentaire
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 DI | 25 | 03
Erfenissen van de slavernij

Prof.dr. Gert Oostindie, directeur van 
het Koninklijk Instituut voor Taal-, 
Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) 
in Leiden en hoogleraar Caraïbische 
Geschiedenis, Universiteit Leiden

De slavernij is in de Nederlandse 
koloniën al 150 jaar geleden afgeschaft, 
maar deze geschiedenis kan met recht 
worden beschouwd als onvoltooid 
verleden tijd. Er is vandaag veel meer 
belangstelling voor dit verleden dan ooit 
tevoren in Nederland, er is berouw 
uitgesproken, enzovoort. Is het mogelijk 
een direct verband te leggen tussen 
het slavernijverleden en hedendaagse 
problemen? Daarover wordt verschil-
lend geoordeeld. Er bestaan ook grote 
controverses over de vraag hoe vandaag 
deze geschiedenis én de nasleep kan/
moet worden begrepen en herdacht. 
 20.15 uur tot 21.30 uur
 Vossiuszaal
 Universiteitsbibliotheek Leiden
 Witte Singel 27
 Leiden

 DI | 1 | 04
TED-waardig presenteren

Jeroen Heun, trainer en coach 
effectief en overtuigend communice-
ren bij DEBATRIX

De TED-talks staan bekend om hun 
inspirerende karakter. Maar waarin 
schuilt het geheim van deze inspireren-
de manier van presenteren? Tijdens 

de avond TED-waardig presenteren 
gaan we samen met de experts van 
Debatrix op zoek. Zij hebben de beste 
(en slechtste) presentaties geanalyseerd 
en daaruit zeven principes van een 
inspirerende presentatie gedestilleerd. 
Als coaches van een dozijn TED(x)-spre-
kers weten zij dat deze basisprincipes 
aan te leren zijn, bij iedereen. Leer 
de vuistregels voor een inspirerende 
presentatie zelf toe te passen en te 
vertalen naar een presentatiestijl die 
past bij jóuw persoonlijkheid. Na deze 
inspirerende lezing heb je het inzicht en 
de vaardigheden om presentaties te 
geven die mensen zullen bijblijven. 
Je kent de zeven belangrijkste presen-
tatietechnieken die uit de analyse 

Leer de vuistregels voor 
een inspirerende 

presentatie zelf toe te passen
van TED-talks naar voren zijn gekomen 
en kunt ze zelf toepassen, zodat 
je presentaties geeft die boeien en 
inspireren. 
 In het kader van deze lezing verzorgt 
Studium Generale in samenwerking met 
het LAK Cursusbureau tevens een 
workshop presentatievaardigheden. 
Meer info volgt tijdens de lezing en op 
de website.
 19.30 uur tot 21.00 uur
 Zaal 011
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden



27

Hutspot

 DI | 8 | 04
Bloed en barricaden

De Parijse Commune herdacht
Dr. Dennis Bos, docent en onderzoeker 
Nederlandse geschiedenis, Universi-
teit Leiden

In het voorjaar van 1871 kwam de 
miljoenenstad Parijs in handen van een 
revolutionaire beweging die als de 
‘Commune van Parijs’ de geschiedenis is 
ingegaan. Gedurende 72 dagen wisten 
opstandige Parijzenaars het Franse leger
buiten de deur te houden, maar in de 
laatste week van mei werden zij in 
bloedige barricadegevechten verplette-
rend verslagen. Deze ‘Bloedweek’ 
ging gepaard met massa-executies 
waarbij de Franse staat vele duizenden 
communards en onschuldige omstan-
ders standrechtelijk liet ombrengen. 
 In de socialistische arbeidersbewe-
ging werd de kortstondige Commune 
uitbundig gevierd als de ‘eerste 
arbeidersregering’ in de geschiedenis, 
een hoopgevende voorbode van de 

komende wereldrevolutie. Tegelijkertijd 
fungeerde de bloedige onderdrukking 
voor de socialisten als hun eigen 
‘oercatastrofe’, een waarschuwing voor 
de gruwelen waartoe een in het nauw 
gebracht kapitalisme in staat is.
 Dennis Bos gaat tijdens deze lezing in 
op de veelzijdige herdenkingscultuur 
die vanaf 1871 rondom de legendarische 
Commune van Parijs werd ontwikkeld. 
Door dit spoor te volgen wordt duidelijk 
welke verborgen motieven en 
hartstochten, angsten en aspiraties ten 
grondslag lagen aan de mentale wereld 
van de socialistische arbeidersbeweging 
en hoe de Commune van Parijs de basis 
vormde voor de bijzondere politieke 
cultuur van het socialisme.
 20.15 uur tot 21.30 uur
 Zaal 011
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 WO | 9 | 04
De wetenschap van het 
broodje aap 
Nieuws, sociale media en folklore in 
de 21e eeuw

Dr. Peter Burger, docent en onder-
zoeker bij de opleiding Journalistiek 
en Nieuwe Media, Universiteit Leiden

Broodverbeteraar wordt gemaakt van 
mensenhaar uit China. Oost-Europese 
inbrekersbenden geven met geheime 
tekens naast je deur aan welke buit er in 
huis is. In cafés gooien verkrachters 
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drugs in de drankjes van nietsvermoe-
dende meisjes. Volgens de een is het 
waar, volgens de ander een broodje aap. 
En wat een broodje aap is, weten we 
allemaal: een verhaal dat vaak verteld 
wordt, maar niet waar is. Moderne 
folklore.
 Was het maar zo simpel. Want wie 
bepaalt wat waar is? Peter Burger laat 

Broodjes aap zijn verhalen 
die vaak gaan over 

viezigheid, veiligheid en 
vreemdelingen

zien dat het kenmerk van broodjes aap 
niet is dat ze onwaar zijn, maar dat hun 
waarheid ter discussie staat. Het zijn 
extreme verhalen, worst case scenario’s, 
met boodschappen over gevaar en over 
goed en slecht gedrag. Verhalen die 
vaak gaan over viezigheid, veiligheid en 
vreemdelingen.
 19.30 uur tot 21.00 uur
 Zaal 028
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DI | 22 | 04
Herodotus
Meester van herinnering

Dr. Hugo Koning, docent en onder-
zoeker Griekse Taal & Letterkunde, 
Universiteit Leiden

De Griekse geschiedschrijver Herodotus 
(eind vijfde eeuw v. Chr.) leefde in een 
tijd dat de herinnering aan de Perzische 

Oorlogen verloren dreigde te gaan. Hij 
werpt zich op om de roemrijke daden 
van zowel Grieken als niet-Grieken voor 
het nageslacht te bewaren. Maar hoe 
gaat de vader van de geschiedschrijving 
te werk? In deze lezing zien we hoe de 
meesterverteller de herinnering van zijn 
publiek stuurt en kleurt, zowel toen als 
nu.
 20.15 uur tot 21.30 uur
 Vossiuszaal
 Universiteitsbibliotheek Leiden
 Witte Singel 27
 Leiden

 VR | 16 | 05
Excursie Radio Kootwijk

Dagtrip naar het voormalige 
zenderpark, naar aanleiding van de 
tentoonstelling ‘100 jaar uitvindingen, 
Made by Philips Research’ in Museum 
Boerhaave

Radio Kootwijk vormde in de eerste 
helft van de 20ste eeuw een belangrijke 
communicatieverbinding tussen 
Nederland en zijn toenmalige koloniën, 
met name Nederlands-Indië. Ook al 
verloor Radio Kootwijk in 1999 zijn 
zendfunctie en is alle zenderapparatuur 
verwijderd, de resterende gebouwen 
vormen nog steeds een indrukwekkend 
monument voor de Nederlandse 
telecommunicatiegeschiedenis. 
 Op 16 mei kunt u, onder leiding van 
een gids, Radio Kootwijk bezoeken en 
daarbij ook het hoofdgebouw, 
ontworpen door de Amsterdamse 
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architect Julius Luthmann (1890 - 1973), 
bezichtigen. Dit gebouw in art deco-stijl, 
geïnspireerd door de vorm van een sfinx 
en uitgevoerd in gewapend beton 
spreekt nog steeds tot de verbeelding 
van artiesten, kunstenaars en theater-
gezelschappen.
 We reizen in de ochtend (vertrek 
rond 9.00 uur) met openbaar vervoer 
vanuit Leiden naar Radio Kootwijk en 
bezichtigen de gebouwen voor lunchtijd. 
Ook voor de terugreis maken we gebruik 
van het openbaar vervoer. Wie met de 

auto of vanuit andere plaatsen dan 
Leiden wil komen kan zich op het terrein 
van het radiostation bij de groep 
voegen.
 Kosten bezichtiging: € 14,75 per 
 persoon. 
 Deelnemers kopen zelf hun 
 vervoersbewijzen.
 Aanmelding: mail vóór 31 maart naar 
 t.a.grunewald@sea.leidenuniv.nl!
 (Doorgang van het evenement is 
 onder voorbehoud van voldoende 
 aanmeldingen.)
 
 WO | 28 | 05
Het Nieuwe Denken
De Documentaire

Film over het werk van drie jonge 
Nederlandse filosofen
Aansluitend gesprek met dr. Haroon 
Sheikh, onder leiding van dr. Ad 
Verbrugge

Onder leiding van Jeroen Berkvens 
volgen vier jonge filmmakers drie jonge 
filosofen die hun leven wijden aan het 
proberen te begrijpen van wat er om 
hen heen gebeurt: Arjen Kleinheren-
brink, Naomi Jacobs en Haroon Sheikh. 
Gewapend met ideeën uit duizenden 
jaren filosofie en hun eigen verstand 
proberen deze twintigers de ‘volwassen 
wereld’ waar ze in terechtkomen te 
duiden en tegelijkertijd hun weg erin te 
vinden. Door de ogen van deze jonge 
filosofen worden we aangespoord om 
op een nieuwe manier om ons heen 
te kijken.
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Haroon Sheikh, een van de geportret-
teerde denkers en alumnus van de 
Universiteit Leiden, is aanwezig tijdens 
deze filmavond en zal na het vertonen 
van de documentaire in gesprek gaan 
met het publiek. Haroon bestudeert 
maatschappelijke trends van opkomen-
de regio’s en nieuwe technologieën. 
Naast zijn werk als researcher bij een 
internationale investment bank 
publiceerde hij over de Arabische Lente, 
de financiële crisis, de toekomst van de 
Nederlandse economie en promoveerde 
hij aan de VU op de relatie tussen 
modernisering en traditie met een 
proefschrift getiteld Embedding 
Technopolis, waarvan binnenkort een 
handelseditie verschijnt. Momenteel 
is hij bekend als gastspreker bij de 
College Club en Het Filosofisch Kwintet.
 Het gesprek met Haroon wordt 
geleid door diens copromotor, filosoof 
en muzikant Ad Verbrugge, docent 
sociale en culturele filosofie en filosofie 
van de economie aan de VU, mede-op-
richter en voorzitter van vereniging 
Beter Onderwijs Nederland, auteur van 
o.a. het boek Tijd van Onbehagen (2004) 
en co-presentator van Het Filosofisch 
Kwintet.
 20.00 uur tot 22.00 uur
 Kijkhuis
 Vrouwenkerksteeg 10
 Leiden
 Toegang aan de deur € 6,00
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Donaties
Studium Generale van de Universiteit Leiden 
is de grootste aanbieder van wetenschap-
pelijke publieksprogramma’s in Leiden 
en omstreken. De organisatie vervult hier-
door een belangrijke maatschappelijke 
rol in de regio.
 Wilt u het werk van Studium 
Generale steunen, dan kunt u een 
donatie overmaken op bankrekening 
IBAN NL45 RABO 0161041264 t.n.v. 
Beheerstichting Fondsen UL o.v.v. ‘Studium 
Generale’.
 Wilt u meer weten over het ondersteunen 
van het programma van Studium Generale, 
neem dan contact met ons op – we staan 
u graag te woord!

Colofon
Dit programmaboekje is een uitgave van 
Studium Generale van de Universiteit Leiden 
en verschijnt vier keer per jaar. Het boekje 
wordt gratis uitgegeven en ligt verspreid over 
een groot aantal adressen in Leiden.
 Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich 
aanmelden voor de digitale weekagenda – via 
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl. Deze 
agenda wordt wekelijks verstuurd en geeft een 
overzicht van de activiteiten die Studium 
Generale Leiden die week organiseert.

Oplage: 3000 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden

Partners

Universitaire Bibliotheken Leiden

Podium 071

Museum Boerhaave

P O 0
D I 7
UM1

Het Nieuwe Denken

Leiden: stad van ontdekkingen
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