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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 / secretariaat
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



3

Voorwoord
Beste lezer,

De tijd is rijp voor groei en bloei, 
in deze nieuwe lente. Zo ook bij Studium 
Generale, waar we een universitair 
boeket, vol klinkende namen, voor u 
hebben samengebonden.

Op 1 april zijn er twee evenementen 
gepland: reis naar Den Haag voor de 
derde editie van Global Challenges of 
blijf  in Leiden voor de start van een 
historische reeks over de Tachtigjarige 
Oorlog (1566-1648), met Judith 
Pollmann.

Uit Brussel komt hoogleraar logica en 
wetenschapsfilosofie Jean Paul 
Van Bendegem voor een serie over 
Wiskunde als cultureel fenomeen. 
In zijn reeks komen naast wiskundige 
kernbegrippen als bewijs en oneindig-
heid de verbanden met literatuur, 
muziek en filosofie ter sprake. 

Paul Cliteur, Bastiaan Rijpkema en René 
Cuperus vragen zich aan de hand van 
George van den Berghs oratie uit 1936 
af wat te doen met antidemocratische 
partijen. Norbert Peeters laat u kennis 
maken met de plantaardige kant van 
Darwins denken. Serendipitoloog 
Pek van Andel geeft een masterclass 
serendipiteit en gaat tevens in gesprek 

met tv- en radiomaker Wim Brands. 
Suze van der Poll en Saskia Törnqvist 
spreken voor Studium Generale en het 
Leids Amateurkunstfestival 2015 over 
Scandinavische muziek. Dit allemaal 
in onze Hutspot SG.

In juni viert onze universiteit haar 440e 
verjaardag, waarbij ze de laatste 17 
jaar een dependance had in Den Haag. 
Studium Generale draagt aan de 
festiviteiten bij met een serie van zes 
Ontmoetingen tussen kunst en 
wetenschap in het Paard van Troje, 
met wetenschappers als Hans Clevers, 
Carel Stolker en Bas Haring en kunste-
naars als Johan Simons, Ramsey Nasr 
en Francine Houben. 

Kortom: het aanbod is gevarieerd, 
de keuze groot, er is meer dan genoeg 
te doen, dus haast u langzaam!

Het Bureau Studium Generale
Pink Meltzer 
Anne Seghers
Yvonne Leunissen
Tilman Grünewald
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In naam van de koning De wording van een Opstand

Een Nederlandse Burgeroorlog 
De Opstand als Europese oorlog
Wie betaalt, bepaalt? De Opstand als Wereldoorlog

Prof. dr. Hans Clevers - Ramsey Nasr
Prof. dr. Maarten Jansen - Hans van Houwelingen 
Prof. dr. Frans-Willem Korsten - Barbara Visser 
Prof. mr. Carel Stolker - Johan Simons
Prof. dr. Marileen Dogterom - Francine Houben
Prof. dr. Bas Haring - Colin Benders (Kyteman)

Topic to be announced

Topic to be announced

Het wiskundig bewijs De kernactiviteit van een wiskundige  
Wiskundige schoonheid Het kwaliteitslabel van de wiskundige       
Oneindigheid in en buiten de wiskunde Waar liggen de grenzen 
Wiskunde en literatuur Wederzijdse inspriatiebronnen

Wiskunde en muziek Een hedendaagse blik 
Wiskunde en filosofie Heeft wiskunde een onderwerp?   

Wat te doen met antidemocratische partijen? 
De oratie van George van den Bergh uit 1936

De Newton van de grasspriet 
Over de plantaardige kant van Charles Darwins denken

Serendipiteit De ongezochte vondst 
De Scandinavische ziel 
Scandinavische muziek 

WO | 01 | 04
WO | 08 | 04
WO | 15 | 04
WO | 22 | 04

DI | 14 | 04
DI | 28 | 04
DI | 12 | 05
DI | 26 | 05
DI | 09 | 06
DI | 23 | 06

WO | 01 | 04
WO | 06 | 05

DO | 16 | 04
DO | 16 | 04
DO | 23 | 04
DO | 23 | 04
DO | 30 | 04
DO | 30 | 04

MA | 20 | 04

DO | 07 | 05

WO | 13 | 05
DI | 19 | 05
DI | 26 | 05
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De Nederlandse Opstand en de tachtig 
oorlogsjaren die er op volgden laten 
zich lezen als een spannend verhaal 
– met echte helden en echte schurken, 
vol onbedoelde wendingen en 
onverwachte uitkomsten. Na bijna 
vierhonderdvijftig jaar geschiedschrij-
ving, zou je denken, is het ook een 
verhaal waarover niet veel nieuws meer 
te ontdekken is. Maar niets is minder 
waar. Er blijven belangrijke vragen over 

Lezingen op woensdagavonden
1, 8, 15 en 22 april
19.30 tot 21.00 uur
Zaal 011
Lipiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Toegang gratis. 
Iedereen welkom.
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Tijdens deze avonden worden door 
Home Academy opnames gemaakt voor 
een luisterboek. 

Judith Pollmann promoveerde in 1998 
op een dissertatie over religiekeuze in 
de jonge Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Pollmann doceerde van 
1995 tot 2005 vroeg-moderne Europese 
geschiedenis op Somerville College en 
aan de universiteit van Oxford. In 2005 
kwam ze naar de Universiteit Leiden 
waar ze momenteel hoogleraar 
Vroegmoderne Nederlandse geschiede-
nis is. Van 2008 tot 2013 leidde ze een 
NWO VICI-onderzoeksproject over 
herinneringen aan de Nederlandse 
Opstand, 1566-1700. Haar laatste boek, 
Catholic identity and the Revolt of the 
Netherlands, 1520-1635 verscheen in 
2011 bij Oxford University Press. 

te stellen. Waarom was de uitkomst zo 
onverwacht? Waarom vielen de 
Nederlanden uit elkaar? En waarom 
duurde het conflict zo lang? Deze 
collegereeks laat je kennismaken met 
nieuwe antwoorden op deze vragen 
over de Tachtigjarige Oorlog. 
 Door prof. dr. Judith Pollmann, 
hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse 
geschiedenis, Instituut voor geschiede-
nis, Universiteit Leiden

TACHTIGJARIGE

01|04 - 22|04 • 2015
studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

Van opstand tot wereldoorlog, 1566-1648
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 WO | 01 | 04
In naam van de koning
De wording van een Opstand
De Opstand waaruit de Nederlandse 
staat geboren werd, begon in 1566 als 
een protest van edelen en burgers in 
de ‘zeventien’ Nederlanden tegen de 
politiek van hun landsheer, koning 
Filips II. Twee dingen waren het, die de 
onderdanen van Filips dwarszaten. 
Filips wilde het bestuur van de 
bestuurlijk versplinterde Nederlanden 
centraliseren; zijn onderdanen zagen 
dat als een bedreiging van verworven 
rechten en lokale vrijheden. Filips wilde 
bovendien alle Protestantse ketterij 
met harde hand onderdrukken, maar 
veel Nederlandse onderdanen zagen 
niets meer in een repressiepolitiek. De 
grote meerderheid van die onderdanen 
was echter wel zowel katholiek als 
koningsgezind. Wat hadden zij voor 
alternatieven in gedachten? Waarom 
beweerden zij dat ze de koning moesten 
beschermen? En wat gebeurde er toen 
het protest in augustus 1566 uitmondde 
in een Calvinistische Beeldenstorm?
  
 WO | 08 | 04
Een Nederlandse Burgeroorlog
In 1570 liet de Hertog van Alva een 
standbeeld voor zichzelf oprichten in 
het kasteel van Antwerpen. Hij was trots 
op wat hij had bereikt: de beeldenstor-
mers waren berecht, de legers van rebel 
Willem van Oranje verslagen, koning en 
paus waren bereid de Nederlanders te 

‘vergeven’. Echter, twee jaar later, 
waren delen van het land opnieuw in 
Opstand, en rukte Willem van Oranje 
op. De Opstand in Holland en Zeeland is 
vaak gezien als de ‘heroïsche fase’ in de 

Opstand. In de oorlogsretoriek van de 
Prins ging het om een vanzelfsprekende 
strijd om de vrijheid van het Nederland-
se vaderland tegen arrogante, wrede en 
tirannieke Spanjaarden. Toch was niet 
iedereen bereid tot steun aan de Prins. 
De Opstand mondde uit in een burger-
oorlog waarin Nederlanders niet alleen 
tegenover Spanjaarden, maar vooral 
ook tegenover elkaar kwamen te staan. 

De koning en de paus 
waren bereid de 

Nederlanders te ‘vergeven’
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De Tacht igjarige Oorlog

Wat bewoog sommige Nederlandse 
stedelingen om de geuzenlegers van 
Willem van Oranje hun steun te geven? 
Waarom waren anderen daar juist 
mordicus op tegen? Wat betekende dit 
voor het leven in de opstandige 
gewesten? En wat voor rol speelden die 
tegenstellingen in het uiteenvallen 
van de Opstand en de scheiding tussen 
de Republiek en de Zuidelijke Neder-
landen?

 WO | 15 | 04
De Opstand als Europese oorlog
Waarom lukte het Filips II niet de 
rebellen in de kleine Nederlanden te 
verslaan? De Spaanse Habsburgs waren 
de machtigste vorsten van Europa 
en regeerden over een rijk ‘waar de 
zon nooit onderging’, ze hadden veel 

middelen, ervaren generaals en goed 
getrainde legers. Maar ze hadden 
ook veel andere dingen aan hun hoofd. 
De Nederlanden waren slechts één 
hoofdpijndossier in de grote stapel 
problemen waarmee deze vorst te 
kampen had. Lang niet altijd prioriteer-

den Filips II en zijn opvolgers het conflict 
met hun Nederlandse onderdanen; 
en als er geen geld en middelen waren, 
bleef succes uit. Niet alleen de koning 
moest echter rekening houden met 
de internationale verhoudingen. Vanaf 
het begin probeerden ook de rebellen 
om andere Europese partijen bij het 

De Nederlanden 
waren slechts één 
hoofdpijndossier
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conflict te betrekken, en na de dood 
van Willem van Oranje zou het de 
steun van de Engelsen blijken te zijn die 
de Opstand overeind hield. Oorlog-
voeren betekende dus meedoen in het 

Europese krachtenveld. De oorlog werd 
onderdeel van Europese conflicten; dat 
leverde soms winst op, maar het zou 
ook betekenen dat het steeds moeilijker 
werd om het conflict te beëindigen. 
Naarmate het langer duurde, raakten 
steeds meer Nederlanders er bovendien 
van overtuigd dat de Republiek zonder 
oorlog niet zou overleven.

 WO | 22 | 04
Wie betaalt, bepaalt? 
De Opstand als wereldoorlog
Ook de Opstandelingen hadden geld 
nodig, veel geld, om hun oorlog te 
blijven voeren. Op den duur ontwikkel-
de de nieuwe Republiek enorm 

succesvolle methoden om zijn eigen 
oorlog te financieren. De Republiek 
leende niet alleen heel goedkoop van 
zijn eigen burgers, maar realiseerde 
tegelijkertijd een ongekende economi-
sche groei, waarin handel en oorlog als 
vanzelfsprekend in elkaars verlengde 
kwamen te liggen. Vooral de expande-
rende handel en vestigingen in Azië en 
de Amerika’s, werden gezien als een 
ideale manier om de vijand te treffen en 
er zelf tegelijk beter van te worden. In 
de publieke opinie was er nog steeds 
een grote morele en religieuze dimensie 
aan het conflict; de strijd opgeven was 
voor sommigen onbestaanbaar. Maar er 
waren ook economische redenen 
waarom de strijd niet werd gestaakt. 
De regentenelite van de Republiek 
voerde de oorlog ook voor eigen gewin. 
Oorlog en economie raakten zo nauw 
met elkaar verweven dat vredes-
onderhandelingen door economische 

overwegingen werden bemoeilijkt. 
Naarmate de economische belangen 
van de Republiek mondialer werden, 
werd de uitkomst van de oorlog 
bovendien steeds afhankelijker van 
gebeurtenissen buiten Europa. In 1648 
waren het uiteindelijk ontwikkelingen in 
Brazilië die er toe leidden dat er, na 
tachtig jaar oorlog, in Münster eindelijk 
vrede kon worden gesloten. 

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

De regentenelite van 
de Republiek voerde de 
oorlog voor eigen gewin
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Wat heeft de maatschappij hier nu aan? 
Met deze vraag worden kunstenaars 
en wetenschappers steeds vaker 
geconfronteerd. Kunsten en weten-
schappen hebben in de loop van de 
afgelopen eeuwen een steeds 
autonomere positie verworven, maar 
momenteel lijkt er een kentering 

In deze reeks gaan gerenommeerde 
kunstenaars en wetenschappers met 
elkaar in gesprek. Wat is de relatie 
tussen kunst en wetenschap? Hoe zien 
ze hun maatschappelijke rol? Wat 
zijn de drijfveren van wetenschappers 
en kunstenaars en wat is de rol van 
creativiteit? Hoe belangrijk is ruimte 

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

14|04 - 23|06 • 2015

tussen kunst
en wetenschap 

om te falen? Wat is de waarde van 
fundamenteel onderzoek en van 
autonome kunst? Hoe staat het ervoor 
met artistieke vrijheid en de vrijheid 
van wetenschap?
 Deze en andere vragen vormen de 
leidraad in deze serie ontmoetingen, 
waarin we reflecteren op de maat-
schappelijke rol van beide werelden en 
hun wederzijdse relatie.

gaande. Zo krijgen de wetenschappen 
de opdracht zich meer te richten op 
maatschappelijk belangwekkende 
vraagstukken en van de kunsten wordt 
gevraagd dat zij hun maatschappelijke 
relevantie aantonen. Tegelijk valt 
op dat kunsten en wetenschappen 
tegenwoordig steeds vaker samen 
werken.

12
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De gesprekken vinden plaats onder de 
leiding van Andrea van Pol. 

Andrea van Pol is redacteur en presen-
tator. Sinds 2012 maakt zij met Roland 
Duong en Teun van de Keuken het VPRO-
programma De slag om Nederland. 

dinsdagavonden
14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni
aanvang programma 19.30 uur
zaal open vanaf 19.00 uur
Paard van Troje
Prinsegracht 12, Den Haag

Meer informatie:
(o.a. over kaartverkoop) binnenkort op
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl 
en www.paard.nl

Dit programma is een samenwerking 
tussen Studium Generale Universiteit 
Leiden, de Hogeschool der Kunsten 
Den Haag (Lectoraat Kunst Theorie & 
Praktijk), de Academy of Creative 
and Performing Arts van de Universiteit 
Leiden en West Den Haag. Tevens 
maakt deze activiteit deel uit van het 
programma van het 88e lustrum van de 
Universiteit Leiden. 

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

14|04 - 23|06 • 2015 Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap

 DI | 14 | 04
Hans Clevers 
ontmoet Ramsey Nasr
Hans Clevers (1957) is geneticus, 
arts en president van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Weten-
schappen (KNAW). Hij is als hoogleraar 
immunologie verbonden aan het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
Hij deed baanbrekend onderzoek naar 
het ontstaan van darmkanker. Sinds 
2002 is hij hoogleraar moleculaire 
genetica aan het UMC Utrecht.
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Ramsey Nasr (1974) is dichter, schrijver, 
acteur en regisseur. In 2009 werd hij 
voor vier jaar benoemd tot Dichter des 
Vaderlands. Voor de bundel Mijn nieuwe 
vaderland. Gedichten van crisis en angst, 
die inspeelt op de relatie tussen kunst 
en cultuur en de Nederlandse politiek, 
ontving hij de E. du Perronprijs 2011. 
In 2013 kreeg Nasr de Gouden Ganzen-
veer uitgereikt. Hij behoort tot de 
vaste spelerskern van Toneelgroep 
Amsterdam.

 DI | 28 | 04
Maarten Jansen 
ontmoet Hans van Houwelingen
Maarten Jansen (1952) is hoogleraar 
Meso-Amerikaanse archeologie en 
geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 
Hij geniet internationale bekendheid 
als expert in precolumbiaans Meso-
Amerika, een cultureel-historisch gebied 
dat zich uitstrekt van Noord-Mexico 
tot Nicaragua. Zijn onderzoeksgroep, 
waarin experts in verschillende disci-

plines (archeologie, taalkunde, geschie-
denis en antropologie) nauw samenwer-
ken, behoort tot de absolute wereldtop.
Hans van Houwelingen (1957) is een 
beeldend kunstenaar die controverse 
zoekt. Hij onderzoekt naar eigen zeggen 
de relatie tussen kunst, ideologie en 
politiek, en doet dat bij voorkeur door 
in te grijpen in de publieke ruimte. Van 
Houwelingen werd opgeleid aan de 
Academie Minerva en de Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten. In 1987 won hij 
de Prix de Rome.

 DI | 12 | 05
Frans-Willem Korsten 
ontmoet Barbara Visser
Frans-Willem Korsten (1959) is als 
hoogleraar verbonden aan de Universi-
teit Leiden (Literatuurwetenschappen) 
en als bijzonder hoogleraar Literatuur 
en Maatschappij aan de Erasmus Univer-
siteit. Sinds 2013 is hij tevens lector 
aan de Willem De Kooning Academie. 
In zijn proefschrift gebruikte hij een 
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Ontmoet ingen tussen kunst en wetenschap

nieuw soort retorische analyse, gebruik 
makend van narratologie en argumen-
tatietheorie. Zijn grootste fascinatie 
is de verweving van esthetiek en politiek 
in verschillende soorten tekst.
Barbara Visser (1966) volgde de Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam. Haar 
werk is onder andere opgenomen in de 
collectie van het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, het Museum voor Moderne 
Kunst in Arnhem, het Gemeentemuse-
um in Den Haag, het Frans Hals Museum 
in Haarlem en Museum Boijmans van 
Beuningen in Rotterdam. De foto’s, 

video’s en installaties van Barbara Visser 
worden gekenmerkt door het ontrege-
len van verwachtingspatronen - soms 
heel direct, soms heel subtiel.

 DI | 26 | 05
Carel Stolker 
ontmoet Johan Simons
Carel Stolker (1954) is Rector Magnificus 
en voorzitter van het College van 
Bestuur van de Universiteit Leiden. 
Stolker is hoogleraar privaatrecht en 
oud-decaan van de Rechtenfaculteit van 
de Universiteit Leiden. In 1988 
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16 Agenda

19:30  Prof. dr. Judith Pollmann  In naam van de koning De wording van een Opstand

19:30  Global Challenges  Topic to be announced

19:30  Prof. dr. Judith Pollmann  Een Nederlandse Burgeroorlog 
19:30  Prof. dr. Hans Clevers - Ramsey Nasr  Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
19:30  Prof. dr. Judith Pollmann  De Opstand als Europese oorlog
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Het wiskundig bewijs De kernactiviteit van een wiskundige  
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Wiskundige schoonheid Het kwaliteitslabel van de wiskundige       
19:30  Bastiaan Rijpkema, Prof. dr. Paul Cliteur, Wat te doen met antidemocratische partijen?
 René Cuperus  De oratie van George van den Bergh uit 1936

19:30  Prof. dr. Judith Pollmann  Wie betaalt, bepaalt? De Opstand als Wereldoorlog 
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Oneindigheid in en buiten de wiskunde Waar liggen de grenzen 
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Wiskunde en literatuur Wederzijdse inspiratiebronnen

19:30  Prof. dr. Maarten Jansen - Hans van Houwelingen  Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Wiskunde en muziek Een hedendaagse blik 
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Wiskunde en filosofie Heeft Wiskunde een onderwerp?   

19:30  Global Challenges  Topic to be announced

19:30  Norbert Peeters  De Newton van de grasspriet Over de plantaardige kant van Charles Darwins denken 
19:30  Prof. dr. Frans-Willem Korsten - Barbara Visser  Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
19:30  Pek van Andel, Wim Brands, Daan Alkemade  Serendipiteit De ongezochte vondst   
19:30  Dr. Suze van der Poll  De Scandinavische ziel
19:30  Saskia Törnqvist   Scandinavische muziek 
19:30  Prof. mr. Carel Stolker - Johan Simons  Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap

19:30  Prof. dr. Marileen Dogterom - Francine Houben   Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
19:30  Dr. Bas Haring - Colin Benders (Kyteman) Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
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19:30  Global Challenges  Topic to be announced

19:30  Prof. dr. Judith Pollmann  Een Nederlandse Burgeroorlog 
19:30  Prof. dr. Hans Clevers - Ramsey Nasr  Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
19:30  Prof. dr. Judith Pollmann  De Opstand als Europese oorlog
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Het wiskundig bewijs De kernactiviteit van een wiskundige  
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Wiskundige schoonheid Het kwaliteitslabel van de wiskundige       
19:30  Bastiaan Rijpkema, Prof. dr. Paul Cliteur, Wat te doen met antidemocratische partijen?
 René Cuperus  De oratie van George van den Bergh uit 1936

19:30  Prof. dr. Judith Pollmann  Wie betaalt, bepaalt? De Opstand als Wereldoorlog 
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Oneindigheid in en buiten de wiskunde Waar liggen de grenzen 
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Wiskunde en literatuur Wederzijdse inspiratiebronnen

19:30  Prof. dr. Maarten Jansen - Hans van Houwelingen  Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Wiskunde en muziek Een hedendaagse blik 
19:30  Prof. dr. Jean Paul van Bendegem  Wiskunde en filosofie Heeft Wiskunde een onderwerp?   

19:30  Global Challenges  Topic to be announced

19:30  Norbert Peeters  De Newton van de grasspriet Over de plantaardige kant van Charles Darwins denken 
19:30  Prof. dr. Frans-Willem Korsten - Barbara Visser  Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
19:30  Pek van Andel, Wim Brands, Daan Alkemade  Serendipiteit De ongezochte vondst   
19:30  Dr. Suze van der Poll  De Scandinavische ziel
19:30  Saskia Törnqvist   Scandinavische muziek 
19:30  Prof. mr. Carel Stolker - Johan Simons  Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap

19:30  Prof. dr. Marileen Dogterom - Francine Houben   Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
19:30  Dr. Bas Haring - Colin Benders (Kyteman) Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap
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promoveerde hij op een rechtsver-
gelijkend proefschrift over medische 
aansprakelijkheid. Stolker is rech-
ter-plaatsvervanger in de Rechtbank 
Haarlem en raadsheer-plaatsvervanger 
in het Hof ‘s-Hertogenbosch. 

Johan Simons (1946) maakte naam als 
regisseur van Theatergroep Hollandia. 
Zijn baanbrekende locatievoorstellin-
gen, waarmee hij de werkelijkheid direct 
in het theater wist te betrekken, hadden 
grote zeggingskracht. In 2010 werd hij 
intendant van de Münchner Kammer-
spiele, een van de meest prestigieuze 
Duitse toneelhuizen. Zijn voorstel-
lingen, waarvoor hij zich steeds weet te 
omringen met een uitmuntend collectief 
van acteurs, reizen met succes door 
Europa en daarbuiten. 

 DI | 09 | 06
Marileen Dogterom 
ontmoet Francine Houben
Marileen Dogterom (1967) is voorzitter 
van de afdeling Bionanoscience aan 
de TU Delft en hoogleraar biofysica aan 
de Universiteit Leiden. Dogterom is 
wetenschappelijk koploper in de bio-
fysica van het cytoskelet: de microbuis-
jes die biologische cellen hun karakter-
istieke vorm en functie geven. Ze 
beweegt zich in de voorhoede van de 
biomimetica en wordt alom gezien als 
expert in de celbiofysica.

Francine Houben (1955) is creatief 
directeur van architectenbureau 
Mecanoo. Houben heeft een gevarieerd 
oeuvre: theaters, musea biblio-
theken, woonwijken en parken. In 
Birmingham staat de door haar 
ontworpen grootste bibliotheek van 
Europa. Houben was hoogleraar 
mobiliteitsesthetiek aan de TU Delft en 
doceerde aan Harvard University. 
Ze was directeur/curator van de Eerste 
Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam. 

Wat heeft de maatschappij 
aan kunst en wetenschap?
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Ontmoet ingen tussen kunst en wetenschap

 DI | 23 | 06
Bas Haring ontmoet 
Colin Benders (Kyteman)
Bas Haring (1968) is bijzonder hoog-
leraar Publiek begrip van wetenschap 
aan de Universiteit Leiden. Zijn leerstoel 

heeft als doel de wetenschap toeganke-
lijker te maken voor het grote publiek. 
Haring is initiator van en verantwoorde-

lijk voor het masterprogramma Media 
Technology, waarin informatica en 
kunsten samenwerken. 
Colin Benders (1986), alias Kyteman, 
veroverde in 2009 alle grote Nederland-
se festivalpodia met overrompelende 
optredens van zijn Kyteman’s Hiphop 
Orkest. Voor zijn debuutalbum The 
Hermit Sessions ontving Benders een 
Edison Award. Kyteman vindt succes 
geen maatstaf en sloeg een nieuwe weg 

in met zijn studio Kytopia in Utrecht: een 
vrijplaats voor creatieve kruisbestuiving 
en onverwachte muzikale dwarsver-
banden. In 2010 ontving hij een Zilveren 
Harp, bestemd voor jonge artiesten 
die al een belangrijke bijdrage aan de 
Nederlandse lichte muziek hebben 
geleverd en nog een grote toekomst 
voor zich hebben. Benders verkent 
steeds nieuwe grenzen en slaagt er al 
doende in een grote diversiteit aan 
mensen, waaronder veel jong talent, in 
beweging te brengen.

Is er nog artistieke 
vrijheid en vrijheid 
van wetenschap?
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A SERIES OF LECTURES ON CURRENT ISSUES IN WORLD POLITICS – EVERY FIRST WEDNESDAY OF THE MONTH
Global Challenges



21

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

The Islamic State, the conflict in 
Ukraine, migration flows to Europe and 
the status of women in India. These are 
all challenging issues in world politics 
that dominate newspapers. Each issue 
is complex and wide-ranging. Unfortu-
nately, the context of each situation 
is overshadowed by all the – sometimes 
superficial – daily updates the media is 
providing us. What is the larger picture? 

In this series of lectures experts 
will provide a broad perspective and 
qualified background information 
on these global challenges. Each first 
Wednesday of the month a new 
present-day issue takes centre stage 
in this series.

Wednesday 1st of April
Wednesday 6th of May
Start: 7.30 pm
Location: 
Auditorium Leiden University College, 
Anna van Buerenplein 301
The Hague

The lecture is free and open to the 
public. As there are limited seats 
available, you’re requested to register in 
advance. For registration and further 
information on the topic of the lectures, 
visit our website.

This series is a co-production between 
Studium Generale and Leiden University 
College.

01|04 - 06|05 • 2015
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fenomeen
als cultureel 

Over wiskundige bewijzen, wiskundige schoonheid en 
oneindigheid en de verbanden die de wiskunde onder-
houdt met literatuur, muziek en filosofie

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale
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Door prof.dr. Jean Paul Van Bendegem, 
hoogleraar logica en wetenschaps-
filosofie en directeur van het Centrum 
voor Logica en Wetenschapsfilosofie 
aan de Vrije Universiteit Brussel

Lezingen op donderdagavonden
16, 23, 30 april
19.30 uur tot 22.00 uur 
(twee colleges met pauze ertussen)
Zaal 011
Lipsiusgebouw 
Cleveringaplaats 1
Leiden

Toegang gratis. 
Iedereen welkom.
Meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Tijdens deze avonden worden door 
Home Academy opnames gemaakt voor 
een luisterboek. 

Jean Paul Van Bendegem is wiskun-
dige en filosoof. Hij doet onderzoek naar 
de grondslagen en filosofie van wis-
kunde en logica en verdedigt een strikt 
eindige opvatting van de wiskunde. 

Van Bendegem is hoofdredacteur van 
het kwartaaltijdschrift Logique et 
Analyse en stichtend lid alsmede 
erevoorzitter van de Studiekring voor 
Kritische Evaluatie van Pseudo-weten-
schap en het Paranormale (SKEPP). 
Ook schrijft hij columns in het weekblad 
Knack en nam hij deel aan tv-program-
ma De Slimste Mens ter Wereld. 
Van zijn hand verschenen o.a. Tot in 
der eindigheid. Over wetenschap, new 
age en religie (1997), Over wat ik nog wil 
schrijven (2008), De vrolijke atheïst 
(2012) en Elke 3 seconden (2014).

fenomeen
als cultureel 
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 DO | 16 | 04
Het wiskundig bewijs
De kernactiviteit van de wiskundige
In dit college zal worden besproken 
hoe het idee van een bewijs zich door de 
eeuwen heen heeft ontwikkeld. Waar 
komt het idee van een bewijs vandaan? 
Wat betekent ‘bewijs uit het ongerijm-
de’? Wat is het aandeel van de logica? 
En welke rol spelen computers in 
het zoeken naar bewijzen?
 –
Wiskundige schoonheid
Het kwaliteitslabel van de wiskundige
Wiskundigen hechten bijzonder veel 
belang aan schoonheid. Maar wat is die 
schoonheid? Kan zij bepaald worden? 
En hoe verhoudt ze zich tot andere 
vormen van schoonheid? 

 DO | 23 | 04
Oneindigheid 
in en buiten de wiskunde 
Waar liggen de grenzen?
Oneindigheid is een van de basisbegrip-
pen in de wiskunde, maar is in veel 
opzichten problematisch. Bestaat het 
oneindige wel? Welke eigenschappen 

heeft het? Hoe verhoudt het zich tot 
oneindigheid buiten de wiskunde? 
En waarom blijven er zoveel vragen 
rondom oneindigheid onbeantwoord?
 –

Wiskunde en literatuur 
Wederzijdse inspiratiebronnen
Men denkt ófwel dat wiskunde en 
literatuur niets met elkaar te maken 
hebben ófwel dat het verkeer in één 
richting gaat (de wiskunde inspireert de 
literatuur maar niet omgekeerd). In dit 
college zal blijken dat er wel degelijk 
veel voorbeelden zijn van wederzijdse 
beïnvloeding.

 DO | 30 | 04
Wiskunde en muziek 
Een hedendaagse blik
Dat wiskunde en muziek met elkaar 
te maken hebben kan en wil niemand 
betwisten. Maar men heeft het dan 
meestal over Bach of Mozart. Hoe gaan 
hedendaagse componisten om met 
wiskunde? En hoe en waar speelt 
wiskunde een rol in de muziek?
 –
Wiskunde en filosofie 
Heeft wiskunde een onderwerp?
Ooit waren wiskunde en filosofie 
onafscheidelijk, maar geleidelijk aan 
hebben ze hun eigen weg uitgestippeld. 
Dat betekent echter niet dat de 
wiskunde vrij zou zijn van filosofische 
problemen. Bestaan wiskundige 
entiteiten? Wordt een bewijs gevonden 
of gemaakt? Ook omgekeerd laat de 
filosofie zich nog steeds inspireren 
door de wiskunde: bestaat er onbe-
twistbare kennis? Hoe zeker kan zeker 
zijn?

Hutspot
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Oneindigheid is 
in veel opzichten 
problematisch
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Op 20 april laten Paul Cliteur, Bastiaan 
Rijpkema en René Cuperus u kennis 
maken met de indrukwekkende oratie 
van George van den Bergh uit 1936 
en actuele vraagstukken omtrent het 
thema ‘weerbare democratie’.

Op 7 mei spreekt Norbert Peeters, die 
samenwerkte met prof.dr. Th. C.W. 
Oudemans aan diens boek Plantaardig. 
Vegetatieve filosofie, over de plantaar-
dige kant van Charles Darwins denken.

Op 13 mei geeft Pek van Andel een 
masterclass over serendipiteit, met 
medewerking van dichter en radio- en 
televisiemaker Wim Brands en acteur 
Daan Alkemade. 

Ten slotte is Het Leids Amateurkunst-
festival 2015 (LAF’15) voor Studium 
Generale aanleiding voor twee 
lezingen. Het LAF’15 geeft amateur-
kunstenaars uit de regio Leiden de 
mogelijkheid om aan de stad en 
omliggende gemeenten op een 
vernieuwende en inspirerende manier 
te laten zien wie zij zijn en wat zij 
kunnen. Het accent ligt op koor- en 
instrumentale muziek, maar ook 
andere vormen van amateurkunst 
presenteren zich. De lezingen op 19 en 
26 mei zijn bedoeld om meer context te 
geven rond het thema van het LAF’15, 
namelijk ‘hedendaagse Scandinavische 
muziek’. 

HutspotH

Hutspot SG: dé mix van het seizoen. 
Bestaand uit een discussie over wat te 
doen met antidemocratische partijen, 
een lezing over de ‘Newton van de 
grasspriet’, een serendipitologische 
masterclass en twee lezingen naar 
aanleiding van Het Leids Amateurkunst-
festival 2015 (LAF’15).

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale
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 MA | 20 | 04
Wat te doen met 
antidemocratische partijen? 
De oratie van George van den Bergh uit 1936

Met Bastiaan Rijpkema, promovendus, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Uni-
versiteit Leiden; René Cuperus, senior 
wetenschappelijk medewerker, Wiardi 
Beckman Stichting en columnist de 
Volkskrant; prof. dr. Paul Cliteur, 
hoogleraar encyclopedie van de rechts-
wetenschap, Faculteit der Rechts-
geleerdheid, Universiteit Leiden

Had Donner gelijk toen hij stelde dat een 
meerderheid de sharia mag invoeren? 
Hoeveel vrijheid van meningsuiting 
heeft een democratie nodig? En is 
democratie eigenlijk een zelfmoord-

pact? Deze vragen staan centraal op 
deze avond die is gewijd aan Wat te 
doen met antidemocratische partijen?, 
de heruitgave van George van den 
Berghs klassieke rede uit 1936.
 Met een indrukwekkend betoog 
legde George van den Bergh in 1936 het 
fundament voor de discussie over de 
vraag: hoe voorkomt een democratie 
haar eigen afschaffing? Wie met geweld 
een democratie omver wil werpen, zal 
zich moeten verantwoorden tegenover 
de rechter. Maar wat wacht politici 
die binnen de kaders van de wet strijden 
voor het einde van de democratie?
Een nieuwe uitgave maakt Van den 

Berghs veelbesproken oratie bijna 
tachtig jaar na dato beschikbaar voor 
een breed publiek, voorzien van een 
uitgebreide inleiding door Bastiaan 
Rijpkema, een voorwoord van 
René Cuperus en een nawoord van 
Paul Cliteur. Op deze avond laten de 
auteurs van de heruitgave u bij Studium 
Generale kennis maken met George 
van den Berghs leven en werk, de 
historische context van zijn oratie en de 
huidige actualiteit van het vraagstuk 
‘weerbare democratie’.
 19.30 tot 21.15 uur 
 (met een korte pauze)
 Zaal 011
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1, Leiden
 Toegang gratis.
 Geen aanmelding nodig.
 Iedereen welkom.

 DO | 07 | 05
De Newton van de grasspriet
Over de plantaardige kant van 
Charles Darwins denken

Norbert Peeters, Universiteit 
Leiden. Na het afronden van zijn 
studie Wijsbegeerte en zijn samen-
werking met prof. dr. Th.C.W. 
Oudemans voor het boek Plantaardig. 
Vegetatieve filosofie schrijft hij 
stukken en geeft hij lezingen over 
botanische filosofie, bijvoorbeeld  
monsters in het plantenrijk, Darwins 
mottenmysterie, spookfruit en 
spectaculaire botanische vliegers.

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale
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Hoe voorkomt een democratie 
haar eigen afschaffing?
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De appel van Isaac Newton. Het bad van 
Archimedes. De vlieger van Benjamin 
Franklin. Van de meeste wetenschap-
pers is maar één anekdote uit hun leven 
algemeen bekend. Maar bij de naam 
Charles Darwin gaan meerdere belletjes 
rinkelen. Zo is er zijn verblijf op de 
Galapagoseilanden. Zijn ontdekking van 
de beroemde Darwinvinken. De 
publicatie van On the Origin of Species 
(1859), waarin hij zijn evolutietheorie 
uiteenzet. En, uiteraard, zijn aanslag op 
de unieke positie van de mens: wij 
zijn geen kroon op de schepping, maar 
een neef van de chimpansee en een 
verre achterneef van de amoebe. 
 Deze verhalen kennen we. Maar 
daarna? Wat kwam er daarna? 

Maar weinig mensen kennen Darwin als 
botanicus. Dat is vreemd, want ruim 
de helft van zijn loopbaan verdiept hij 
zich in de wondere wereld van de 
planten. Van de ware betekenis van 
bloemen tot de vreemde gedragingen 
van wortelscheuten en van vleesetende 
planten tot de oplossing van het 
mottenmysterie: tijdens deze lezing 
maak je kennis met de plantaardige kant 
van Darwins denken.
 19.30 tot 21.00 uur
 Zaal 011
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1, Leiden 
 Toegang gratis.
 Iedereen welkom.

 WO | 13 | 05
Serendipiteit
De ongezochte vondst 

Met Pek van Andel, medisch onder-
zoeker, Ig Nobelprijswinnaar en 
serendipitoloog; Wim Brands, radio- 
en televisiemaker bij de VPRO en 
dichter; Daan Alkemade, acteur, 
regisseur en vertaler

Serendipiteit is het vinden van iets wat 
je aanvankelijk niet zocht. Ongezochte 
vondsten spelen een belangrijke rol 
in wetenschap en techniek. Denk aan 
de ontdekking van de penicilline, 
van het Post-it-notitiepapier of van de 
potentieverhogende werking van 
Viagra. Ook in de kunst zijn er veel 
voorbeelden van serendipiteit.
Dit soort vondsten vereisen een 



29

Hutspot

voorbereide geest. Volgens onderzoeker 
Pek van Andel kun je serendipiteit leren, 
net als de drie prinsen van Serendip uit 
het gelijknamige Perzische sprookje. 
Zij bleken zo goed getraind in de jacht 
dat ze onverwachte waarnemingen 
met grote scherpzinnigheid wisten te 
duiden.

 Staan wetenschappers nog wel 
voldoende open voor serendipiteit? 
Waar blijft de ruimte voor ongezochte 
vondsten wanneer onderzoekers 
hun onderzoeksresultaten in beursaan-
vragen al dienen te voorspellen?
 Hoog tijd voor een serendipitologi-
sche masterclass door de vooraanstaan-
de serendipitoloog Pek van Andel! 
De masterclass wordt voorafgegaan 

door het sprookje De drie prinsen 
van Serendip, voorgedragen door 
Daan Alkemade. Na de masterclass zal 
Wim Brands in gesprek gaan met 
Pek van Andel. Samen schreven zij het 
onlangs bij Nieuw Amsterdam 
verschenen boek Serendipiteit. De 
ongezochte vondst (2014).
 19.30 tot 22.00 uur  
 (met een korte pauze)
 Klein Auditorium
 Academiegebouw
 Rapenburg 73
 Leiden
 Toegang gratis. 
 Iedereen welkom. 
 Wel vooraf aanmelden op www. 
 studiumgenerale.leidenuniv.nl

 DI | 19 | 05
De Scandinavische ziel

Dr. Suze van der Poll, Universitair 
Docent Scandinavische en Europese 
Letterkunde, Duitse en Scandinavische 
talen & culturen, Universiteit van 
Amsterdam

In 1867 verscheen in Kopenhagen een 
nieuw toneelstuk van Henrik Ibsen. De 
verwachtingen waren hooggespannen, 
niet alleen omdat zijn vorige stuk Brand 
omarmd was door de Scandinavische 
lezers, maar ook omdat de titel van 
dit nieuwe stuk een directe verwijzing 
bevatte naar de volkssprookjes die 
beschouwd werd als weerspiegeling van 
de Scandinavische volksziel. Groot was 
dan ook de ontzetting nadat men kennis 
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Peer Gynt bleek geen ode 
aan de Scandinaviërs

had genomen: Peer Gynt bleek geen ode 
aan de Scandinaviërs en Scandinavië 
te zijn. Maarde spiegel die Ibsen zijn 
Scandinavische broers en zuster voor-
hield ontmaskerde het zelfbeeld van 
menig lezer. “Geen poëzie”, “misbruik 
van de kunst”, luidde het oordeel van de 
critici (en sterkte Ibsen in zijn overtui-

ging dat hij het bij het juiste eind had). 
Welk beeld toonde Ibsen zijn lezers en 
wat maakte dat zijn lezers anno 1867 tot 
op het bot gegriefd raakten door Peer 
Gynt en waarom wordt het stuk bijna 
anderhalve eeuw later als icoon van de 
Scandinavische ziel beschouwd? Aan de 
hand van deze vragen zal deze ziel (een 
beetje) worden ontleed.
 19.30 tot 21.00 uur
 Zaal 011
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden 
 Toegang gratis.
 Iedereen welkom.

 DI | 26 | 05
Scandinavische muziek

Saskia Törnqvist is musicoloog, 
publicist, concertinleider, program-
meur en redacteur. Sinds 1995 
publiceert zij in het Amsterdamse 
dagblad het Parool op het gebied 
van wereldmuziek, tussen 2005 en 
2012 verzorgde zij series concert-

inleidingen over wereldmuziek in het 
Amsterdamse Tropentheater, sinds 
2009 geeft zij inleidingen bij het 
Nederlands Blazers Ensemble. Zij was 
hoofdredacteur van diverse festival-
magazines van het Concertgebouw en 
van de Cello Biënnale Amsterdam. 
Sinds 2011 is zij als co-programmeur 
verbonden aan de Internationale 
Koorbiënnale in Haarlem. Saskia 
Törnqvist publiceert geregeld over 
klassieke en hedendaagse muziek, 
o.a. voor het Koninklijk Concertge-
bouw en voor De Doelen in Rotterdam. 
Als muziekcriticus is zij regelmatig 
te gast op de klassieke muziekzender 
Radio 4. 

Vanavond zal zij een inleiding geven op 
de werken die tijdens het LAF’15 ten 
gehore worden gebracht, onder andere 
van Pekka Kostiainen, Ola Gjeilo, Bo 
Hansson, Michael Bojesen. 
 Voor meer informatie zie t.z.t. 
 www.leidsamateurkunstfestival.nl 
 19.30 tot 21.00 uur
 Zaal 003 o.v.b.
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden 
 Toegang gratis.
 Iedereen welkom.



Partners
Hogeschool der Kunsten Den Haag

Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk

Academy of Creative and Performing Arts

West Den Haag

Paard van Troje 

Lustrum Universiteit Leiden

Home Academy

Leiden University College

Leids Amateurkunstfestival 2015

Podium 071

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: 3575 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden

P O 0
D I 7
UM1



studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

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