
studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

Programma  november | december | januari | 16/17



Studium Generale organiseert brede, 
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de wetenschappen wekken, meer 
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relatie tussen wetenschap en samen-
leving.
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Commissie
De Commissie Studium Generale vormt de 
denktank van Studium Generale en wordt 
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Voorwoord
Beste lezer,

Wat maakt een onderwijs- en 
onderzoeksinstituut tot universiteit? 
Wetenschappelijk onderwijs dat 
een beroepsopleiding overstijgt; 
wetenschappelijk onderzoek dat zich 
niet beperkt tot het oplossen van 
praktische problemen; een breed 
spectrum aan disciplines; en tot slot 
een zekere mate aan autonomie. 
 In ‘What Are Universities For?’ 
schrijft Stefan Collini dat we uit die 
minimale lijst van kenmerken al kunnen 
afleiden hoe problematisch universi-
teiten voor een samenleving zijn - het 
zijn immers instituten voor autonome 
processen met onzekere afloop.  
Als zodanig zijn zij moeilijk te reguleren 
en nooit alleen maar voorspelbare 
uitvoerders van nauw omschreven 
taken. 
 De rol van de universiteit in de 
samenleving is dan ook steeds opnieuw 
onderwerp van discussie.

Studium Generale wil graag bijdragen 
aan dit debat. We doen dit in onze reeks 
‘Wat bezielt de universiteit?’. Deze heeft 
in onze programmering nu een vaste 
plek gekregen op de tweede dinsdag van 
de maand. Na bijdragen over universi-

tair management, neoliberalisme, de 
toegankelijkheid van onderwijs in 
Nederland en de rol van de geestes-
wetenschappen buigen we ons in 
november over onderzoeksfinanciering.  

Maar natuurlijk bedrijven we niet enkel 
zelfreflectie. We  verdiepen onze 
kennis van de politieke situatie in Turkije 
en Nigeria, maken een tijdsreis naar 
het Praag van omstreeks 1600, begeven 
ons op jacht naar de mens en gaan op 
zoek naar de Europese identiteit. We 
doen dit in lezingen, discussies en zelfs 
een theatershow. 
 Uiteenlopende vormen van 
onderwijs dus, waarin we kennis maken 
met wetenschappelijk (en artistiek) 
onderzoek uit een breed spectrum aan 
disciplines – een zeer universitaire 
onderneming waar we u graag bij 
betrekken. 

Wees welkom!

Het Bureau Studium Generale
Anne Seghers
Pink Meltzer
Tilman Grünewald
Yvonne Leunissen
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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.

Every first Wednesday of the month
November 2 and December 7
7.00 pm
Auditorium
Leiden University College
Anna van Buerenplein 301
The Hague

Free and open to the public.
Limited seats available – please register 
in advance through our website!

Further information and registration:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

This series is a co-production of Studium 
Generale and the Research Center of 
Leiden University College.
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 WED | 02 | 11 
Understanding present-day 
Turkey

Speaker: drs. Lily Sprangers, manager 
of the LeidenAsiaCentre, renowned 
expert on Turkey. She worked as 
director of the independent Turkije 
Instituut (Leiden and The Hague), 
which she co-founded in 2007
Discussant: dr. Narin Idriz, Assistant 
Professor in International and 
European Law, Section European Law, 
at the Faculty of Law, Economics 
and Governance, Utrecht University

For the last few months, Turkey seems 
to dominate the news. Unsettling 
domestic developments, including a 
failed attempt for a coup d’état, an 
ongoing civil war with the PKK, the 
situation in neighbouring Syria, 
diplomatic clashes with Russia and with 
the EU on top of having to cope with 3 
million refugees and still counting. 
Criticism on how the government and 
notably the president, Tayyip Erdogan is 
handling this complex situation is on 
the rise, but has never been far away, 
also in the Netherlands. Not only the 
precarious situation of individual 
freedoms within Turkey is cause for 
concern, but also the way in which 
Ankara seems to wield influence on the 
attitude of Dutch Turks vis-à-vis the 
supporters in Holland of the alleged 
perpetrators of the failed coup d’état, 
i.e. the Fettulah Gülen movement. What 
are the main drivers behind this turmoil 

For the last few months, 
Turkey seems to 

dominate the news
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Global challenges

and how can the country return to some 
sort of normalcy? These questions will 
be dealt with in a lecture given by Lily 
Sprangers who founded the Turkey 
Institute back in 2007, at a time when 
the perspective on joining the EU 
was the centre of Turkish foreign and 
domestic policy. 

 WED | 07 | 12
Boko Haram

Speaker: prof. dr. Wouter van Beek, 
Emeritus Professor Anthropology 
of Religion, Tilburg University. He 
concentrates on African traditional 
religions (plural definitely intended) 
in their interaction with modernity 
and globalization, plus the changing 
relations of these religions with 
their societal and ecological roots 
Discussant: dr. David Ehrhardt, 
Assistant Professor of International 
Development at Leiden University 
College. He has extensive fieldwork 
experience in northern Nigeria, where 
he has looked at violent conflict, 
religious authority and shari’a, and 
the complexities of citizenship in a 
patronage-driven, ethnically diverse 
society

Boko Haram in the North-East of 
Nigeria is the product of deep roots of 
dissension, the last of a long line of 
Islamist movements, reaching back all 
the way to the Jihadist Caliphate of 
Sokoto in the early 19th century. They 
all varied in the way they were rooted in 

Islam, or were triggered by slave trading 
and plain robbery. Boko Haram has 
survived the death of its founder, plus 
severe brushes with the Nigerian army. 
Up till the 2015 elections, the problems 
in the North East were not top priority 
for the Nigerian government, but the 
new president has changed that. Also, 

the Cibok girls abduction moved the 
issue to international headlines. 
The question now is how effective the 

army is in defeating the movement, 
how the low oil prices are affecting the 
government and how the region can 
start to recover from the terrible impact 
of Boko Haram.  

Boko Haram is the product 
of deep roots of dissension
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Op jacht naar de 
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De jacht is tegenwoordig vooral een 
metafoor: we jagen op succes, geluk, 
seksuele partners of het grote geld. 
Waar komt die krachtige metafoor 
vandaan? Wat is de rol van de jacht in 
het dierenrijk en in prehistorische 
samenlevingen? Hoe hangt de jacht 
samen met overleven, samenwerking, 
competitie, hiërarchie, prestige, 
de rolverdeling tussen de seksen? 
Wat leert de jacht ons over onszelf: 
de mens?

De jacht in dierenrijk, prehistorie, klassieke oudheid, opvoeding en organisaties

Lezingen op maandagavonden
7, 14, 21 en 28 november
12 en 19 december
19.30 tot 21.00 uur, 
op 19 december tot 21.30 uur
Zaal 011, op 19 december in zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden
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Van roofdieren tot bankencrisis
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 MA | 07 | 11 
De jacht wordt geopend

Prof.dr. Ineke Sluiter, Akademiehoog-
leraar, hoogleraar Griekse taal en 
literatuur, Griekse taal- en letterkun-
de, Faculteit Geesteswetenschappen, 
Universiteit Leiden

Heel verschillende disciplines zijn het: 
biologie, archeologie en prehistorie, 
klassieke talen, pedagogiek en organi-
satiekunde. Maar met de jacht als 
prisma kunnen wij samen kernaspecten 
van de menselijke natuur en cultuur 
verkennen.
 De jacht speelt nog steeds een rol in 
ons leven, letterlijk, maar vooral ook 
metaforisch: we jagen op succes, 
geluk, seksuele partners, het grote geld, 
we doen mee aan talentenjachten en 
verkopen de huid voor de beer 
geschoten is. 
 Waar komt die krachtige metafoor 
vandaan? Wat is de rol van de jacht 
in het dierenrijk en in prehistorische 
samenlevingen? Hoe hangt de jacht 
samen met overleven, samenwerking, 
competitie, hiërarchie, prestige, de 

rolverdeling tussen de seksen? En hoe 
werkt het concept van de jacht door 
in het heden? Dit eerste college biedt als 
het ware de ‘trailer’ voor de film.

 MA | 14 | 11
Jacht tussen werkelijkheid en 
symbool
Jachtverhalen uit de klassieke oudheid

Prof.dr. Ineke Sluiter, Akademiehoog-
leraar, hoogleraar Griekse taal en 
literatuur, Griekse taal- en letterkun-
de, Faculteit Geesteswetenschappen, 
Universiteit Leiden

Zodra we geschreven bronnen hebben 
in onze Westeuropese geschiedenis, 
hebben we ook jachtverhalen. 
Homerus’ Ilias en Odyssee bieden 
allebei op cruciale punten in die 
gedichten jachtverhalen aan: jachtonge-
lukken, de jacht als arena om mannelijke 
moed te bewijzen en de overgang naar 
volwassenheid te markeren, de jacht 
van helden op cultuurbedreigende 
monsters, en in het algemeen de jacht 
als eindeloze toeleverancier van 
symboliek. Het maakt dat wij van de 
oudheid tot nu over menselijk gedrag 
kunnen nadenken in termen van de 
jacht.

 MA | 21 | 11
Jacht en de evolutie van de mens

Prof.dr. Wil Roebroeks, Akademie-
hoogleraar, hoogleraar Paleolithische 
Archeologie, Human Origins, Faculteit 
Archeologie, Universiteit Leiden
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Op jacht naar de mens

Veel onderzoekers stellen dat de jacht 
een sleutelrol gespeeld heeft in de 
ontwikkeling van de kennisintensieve 
bestaanswijze van de huidige Homo 
sapiens. Succesvolle jagers-verzame-
laars beschikken immers over een goede 
kennis van hun natuurlijke omgeving 
en van diergedrag, werken samen in de 
jacht op grote zoogdieren en beschikken 
over betrouwbare (en soms: zeer 
gecompliceerde) jachtwerktuigen. 
Het archeologisch traceren van de 
ontwikkeling van de menselijke jacht 
en onze kennisintensieve ‘niche’ 
gedurende de laatste drie miljoen jaar 
is echter geen sinecure. Bovendien 
bestaan er ook nogal wat twijfels over 
het belang van de jacht in de voedsel-
voorziening van vele recente jagers-
verzamelaars.

 MA | 28 | 11
Dierlijke jagers

Prof.dr. Carel ten Cate, hoogleraar 
Ethologie, Gedragsbiologie, Faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen, 
Universiteit Leiden

Of het nu gaat om de plezierjacht 
op dieren of de metaforische jacht op 
succes, de vergelijking met jagende 
dieren en verwijzing naar ‘dierlijke 

jachtinstincten’ in mensen worden snel 
gemaakt. Maar hoe zit het nu eigenlijk 
met de jacht in de dierenwereld? Wat is 

de relatie tussen een jagend bestaan en 
agressief gedrag, dominantie en 
territorialiteit? Is jagen een typisch 
manlijke activiteit? En hoe zit het met 
onze nauwste verwanten onder de 
mensapen – speelt jacht daar een rol? 
Dit zijn de vragen die in deze lezing aan 
bod zullen komen, waarbij een aantal 
stereotyperingen zullen worden 
getoetst aan gedragsbiologische kennis 
van het hoe en waarom van de jacht in 
de dierenwereld.

 MA | 12 | 12
Jagers als opvoeders

Prof.dr. Judi Mesman, bijzonder 
hoogleraar Opvoeding en onderwijs in 
de multiculturele samenleving, 
Algemene en Gezinspedagogiek, 
Faculteit Sociale Wetenschappen, 
Universiteit Leiden

De jacht wordt vaak gebruikt als 
metafoor voor hardvochtige praktijken 
om individuele prestaties te bereiken 
ten koste van anderen. Volgens het 
stereotiepe beeld moet een jager goed 
voorbereid zijn op risicovolle situaties 

Is jagen een typisch 
manlijke activiteit?
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waarin anderen proberen er met de buit 
vandoor te gaan, en moet de jager zijn 
tegenstrevers zonder medeleven te slim 
af zijn. Dit suggereert dat het opvoe-

dingsklimaat in een jagerscultuur gericht 
zou moeten zijn op het hardhandig 
aanleren van egoïstisch en prestatiege-
richt handelen. In deze lezing wordt op 
basis van pedagogisch-antropologisch 
onderzoek duidelijk gemaakt in 
hoeverre de opvoeding in jagers-ver-
zamelaars culturen overeenkomt met 
deze veronderstelling.

 MA | 19 | 12
De Jacht als metafoor in 
organisaties

Prof.dr. Naomi Ellemers, Universi-
teitshoogleraar, Organisatiepsycholo-
gie, Universiteit Utrecht

In werksituaties worden allerlei 
gewoontes en praktijken gerechtvaar-

digd door te beweren dat ze verankerd 
zijn in onze genen als ‘jagers-verzame-
laars’. Inhoudelijke discussies over 
onderwerpen zoals de wenselijkheid van 
concurrentie, beloningsverschillen, 
machtsposities, of gescheiden 
sekserollen worden op deze manier uit 
de weg gegaan. De impliciete veronder-
stelling is immers niet alleen dat we 
door evolutionaire selectie nu eenmaal 
het beste toegerust zijn om zaken op 
deze manier aan te pakken, maar ook 
dat deze aanpak de grootste overle-
vingswaarde en kansen op lange termijn 
succes biedt. Deze lezing heeft als doel 

een aantal van dit soort beweringen 
kritisch onder de loep te houden, door 
ze te toetsen aan relevante bevindingen 
ten aanzien van succesfactoren 
in organisaties, en resultaten van 
psychologisch onderzoek.

Aan het eind van dit laatste college 
zullen alle sprekers beschikbaar zijn voor 
een nabespreking.

De jacht wordt vaak 
gebruikt als metafoor 

voor hardvochtige praktijken
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Studium Generale organiseert onder 
de titel ‘Wat bezielt de universiteit?’ een 
maandelijkse reeks van gesprekken 
en presentaties waarin we actuele 
vraagstukken omtrent universiteit en 
hoger onderwijs behandelen.
 Vanaf november krijgt ‘Wat bezielt 
de universiteit?’ een vaste plek in 
onze programmering: iedere tweede 
dinsdagavond van de maand bent u 
welkom in het Academiegebouw. 

Hier leest u een deel van een verslag van 
de tweede avond van de serie, over de 
toegankelijkheid van onderwijs in 
Nederland.

De situatie is zorgwekkend als we het 
rapport ‘De Staat van het Onderwijs, 
onderwijsverslag 2014/2015’ van de 
Inspectie van het Onderwijs moeten 
geloven. ‘De instroom van kinderen 
uit rijkere en hoogopgeleide gezinnen 
naar het hoger onderwijs was altijd al 
groter dan de instroom van kinderen 
uit lagere en middenklasse gezinnen, 
maar we zien nu het verschil steeds 
groter worden’, zegt Esmee Jonk van de 
Inspectie. Samen met collega-onder-
zoeker Susanne Rijken spreekt ze over 
de onderwijskansen in Nederland en 
de selecties die plaatsvinden in de 
studieloopbaan van leerlingen en 

Een avond in de serie ‘Wat bezielt de universiteit?’

Ongelijke kansen in het onderwijs
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 november WED 02
  MA 07 
  DI 08
  MA 14
  MA 21
  DI 22 
  MA 28
  DI 29
 

 december DI 06 
  WED 07
  MA 12
  DI 13
  DI 13
  WED 14
  

  MA 19
  WED 21

 januari  WED 18
 2017

  DI 24

19.00  Drs. Lily Sprangers  Understanding present-day Turkey      
19.30 Prof.dr. Ineke Sluiter   De jacht wordt geopend      
19.30 Prof.dr. Barend van der Meulen et al.  Geldstromen Over de financiering van universitair onderzoek    
19.30 Prof.dr. Ineke Sluiter  Jacht tussen werkelijkheid en symbool Jachtverhalen uit de klassieke oudheid 

19.30 Prof.dr. Wil Roebroeks  Jacht en de evolutie van de mens      
19.30 Prof.dr. Nicolette Mout  De Driewerf Grote Hermes van het Heilige Roomse Rijk                                                                                                                      
19.30 Prof.dr. Carel ten Cate  Dierlijke jagers       
19.30 Dr. Marika Keblusek   ‘Eén eenhoorn, volle lengte.’ De Kunst- und Wunderkammer van Rudolf II in Praag                                                                                                                                            
      

19.30 Prof.dr. Frits Scholten  Adriaen de Vries Keizerlijk beeldhouwer in Praag   
19.00 Prof.dr. Wouter van Beek  Boko Haram      
19.30 Prof.dr. Judi Mesman  Jagers als opvoeders                                                                                      
19.30   Thema nader te bepalen     
19.30 Prof.dr. Gert Jan van der Sman  Keizerlijke allure Nederlandse en Vlaamse kunstenaars aan het hof van Rudolf II

19.30 Petra Stienen,   Migrating to Europe Facts, figures and stories 
 prof.dr.mr. Peter Rodrigues, 
 prof.dr. Joanne van der Leun     
19.30 Prof.dr. Naomi Ellemers   De Jacht als metafoor in organisaties    
19.30 Prof.dr. Bernard Steunenberg  Fortress Europe Needs Its Citizens Focusing on the importance of citizens for integration

           
   
19.30 Prof.dr. Pascal Gielen  No Culture, No Europe AFTER THE BREAK:      
  Dr. Astrid Van Weyenberg  Repairing Europe A Critical Reading of Storytelling in European Cultural Projects 
20.30 Lucas De Man  De Man door Europa 
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19.30 Prof.dr. Bernard Steunenberg  Fortress Europe Needs Its Citizens Focusing on the importance of citizens for integration

           
   
19.30 Prof.dr. Pascal Gielen  No Culture, No Europe AFTER THE BREAK:      
  Dr. Astrid Van Weyenberg  Repairing Europe A Critical Reading of Storytelling in European Cultural Projects 
20.30 Lucas De Man  De Man door Europa 
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studenten vanaf basisschool tot in het 
hoger onderwijs. 

 “Dit is niet waar wij naartoe willen”
Volgens Jonk is de kwaliteit van het 
onderwijs in Nederland hoog, maar 
neemt de toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs af. ‘We zien bepaalde 
groepen afzwakken. We zien altijd al 
een best groot verschil tussen kinderen 
waarvan de ouders hoogopgeleid zijn 
en kinderen van ouders die dit niet 
zijn. Nu is er alleen wel sprake van een 
groeiende kloof. De ongelijkheid loopt 
op.’

‘Als je arm geboren bent dan is het 
lastig om op de universiteit te komen. 
Dat was 100 jaar geleden het verhaal 
en dat was bedroevend, maar dat is het 
nu nog steeds’, zegt collega Rijken. 
Zij toont verschillende statistieken 
waarin te zien is wat de instroom is van 
studenten en wat hun achtergrond is. 
Zo is onder andere een afname te zien 
in het percentage leerlingen uit 
kansarme gebieden dat doorstroomt 
naar het hoger onderwijs. ‘Dit is niet 
waar wij naartoe willen’, zegt Rijken. 
Ook het aantal eerste generatie 
studenten, waarvan de ouders dus 
geen opleiding in het hoger onderwijs 
hebben genoten, neemt af.

 Selectie
Er is ook nog een ander punt waar 
Rijken zich zorgen over maakt: de 
selectieprocedure die wordt gehan-
teerd bij universitaire opleidingen met 
een fixus. Vanaf 2017 wordt selectie 
voor deze opleidingen niet meer via de 
centrale loting gedaan, maar nemen 
instellingen dit zelf ter hand. Ze ziet 
dat deze ‘selectie aan de poort’ steeds 

minder vaak volledig gebaseerd is op 
objectieve data, zoals schoolcijfers. 
Aankomende studenten moeten 
bijvoorbeeld ook een motivatiebrief 
aanleveren of een presentatie geven. 
Waar universiteiten dit wellicht 
presenteren als een manier om het kaf 
van het ambitieuze koren te scheiden, 
bestaat volgens Rijken het risico dat bij 
deze beoordelingscriteria sneller een 
subjectief oordeel wordt geveld. ‘Die 
subjectiviteit kan mogelijk gevolgen 
hebben voor bepaalde groepen. Het is 
een zorg die wij hebben, maar we 
moeten dit nog verder onderzoeken.’

Het volledige verslag, geschreven door 
Anika van de Wijngaard, kunt u lezen op 
goo.gl/1fTdpo.

Als je arm geboren bent 
dan is het lastig om op 

de universiteit te komen
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Iedere tweede dinsdag van de maand

Er is een levendig debat gaande over 
de universiteit. De afgelopen jaren 
protesteerden hoogleraren op het 
Malieveld, presenteerde het Ministerie 
van Onderwijs de omstreden Weten-
schapsvisie 2025 en werden er 
verstrekkende veranderingen in het 
studiefinancieringsstelsel ingevoerd. 
Deze serie wil een bijdrage leveren 
aan het debat over wat de universiteit 
is en zou moeten zijn.

Hoe verhoudt de universiteit zich tot de 
samenleving? Welke maatschappelijke 
krachten werken op haar in? Wat is 
goed onderwijs en onderzoek? Wat 
kan een universiteit – en wat niet? Wie 
en wat bepaalt de legitimiteit? Hoe 
verhoudt het ideaalbeeld zich tot de 
dagelijkse praktijk? Wat bezielt de 
mensen die er werken? En hoe ziet de 
toekomst van de universiteit er uit?

In deze reeks geven experts en 
‘ervaringsdeskundigen’ hun visie op het 
onderwerp en gaan ze in gesprek met 
het publiek en elkaar.

Presentaties en gesprekken op 
dinsdagavonden 
8 november en 13 december
19.30 tot 21.15 uur
Klein Auditorium
Academiegebouw
Rapenburg 73
Leiden

Meld je van tevoren aan op de website 
van Studium Generale!

Meer informatie:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Over het hoe en waarom van hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek
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Wat bezielt de universitei t

 DI | 08 | 11 
Geldstromen
Over de financiering van universitair 
onderzoek

Met o.a. prof.dr. Barend van der 
Meulen, Head Science System 
Assessement, Rathenau Instituut, 
bijzonder hoogleraar Kennis voor 
Wetenschapsbeleid, Universiteit 
Leiden

Dit voorjaar publiceerde het Rathenau 
Instituut het rapport ‘Chinese borden 
- Financiële stromen en prioriterings-
beleid in het Nederlandse universitaire 
onderzoek’. Het rapport laat zien dat 
het budget van Nederlandse universitei-
ten voor een veel groter deel dan 
verwacht bestaat uit competitieve 

projectfinanciering. Dit dwingt tot 
keuzes, met name op het niveau van de 
faculteit, waar externe financiering 
binnenkomt. 
 Met een van de auteurs van het 
rapport en een aantal gasten discussië-
ren wij over de gevolgen van het huidige 
financieringsmodel van universitair 
onderzoek.

 DI | 13 | 12
Thema n.t.b.
Hou de website in de gaten voor nadere 
informatie!
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Een discussie over 
het huidige 

financieringsmodel
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Kunst en wetenschap aan het hof van Rudolf II
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Aan het eind van de zestiende eeuw 
ontwikkelde Praag zich tot het centrum 
van cultuur en wetenschap. Rudolf II 
werd één van de grootste mecenassen 
van zijn tijd.
 De Universiteitsbibliotheek Leiden 
herbergt uitzonderlijk veel verborgen 
schatten uit Rudolfs tijd. Bartholomeus 
Spranger, Aegidius Sadeler en Pieter 
Stevens zijn met prachtige tekeningen 
en prenten vertegenwoordigd. 

Bijzonder spectaculair zijn de grote 
gravures naar ontwerp van Adriaen 
de Vries. Handschriften en boeken 
belichten de centrale rol die de 
wetenschap in Praag innam en werpen 
licht op de contacten tussen Praag 
en Leiden. De alchemistische hand-
schriften uit de bibliotheek van Rudolf, 
die via een omweg in bezit van de 
Universiteit Leiden kwamen, zijn zelden 
eerder tentoongesteld geweest.

Lezingen op dinsdagavonden
22 en 29 november
6 en 13 december
19.30 tot 21.00 uur
Vossiuszaal
Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 27
Leiden

Georganiseerd naar aanleiding van de 
tentoonstelling Praag rond 1600: Kunst 
en wetenschap aan het hof van Rudolf II. 
De tentoonstelling is vanaf 29 sep-
tember 2016 tot en met 10 januari 2017 
te zien in de expositieruimte van de 
Universiteitsbibliotheek Leiden.

Meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

22|11 - 13|12 • 2016
studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale



24

22|11 - 13|12 • 2016

 DI | 22 | 11
De Driewerf Grote Hermes van 
het Heilige Roomse Rijk
Keizer Rudolf II, zijn hofcultuur en de occulte 
wetenschappen in Praag 1583-1612

Prof.dr. M.E.H.Nicolette Mout, 
emeritus hoogleraar Algemene 
geschiedenis van de Nieuwe Tijd en 
emeritus bijzonder hoogleraar, 
Midden-Europese studies, Universiteit 
Leiden

Keizer Rudolf II geldt niet als een 
geslaagd politicus. De polarisering 
tussen katholieken en protestanten in 
zijn rijk kon hij niet de baas, in een 
twist met zijn broer Matthias verloor hij 
aan deze delen van zijn rijk, en, nog 
erger, hij trouwde niet en wees geen 
opvolger aan. Toch biedt zijn regering 
een onvergetelijk prachtig schouwspel. 
Want nadat hij zich permanent op de 
Praagse burcht had gevestigd, leefde hij 

zich uit als kunstverzamelaar, bescherm-
heer van geleerden, bouwheer, en 
liefhebber van occulte wetenschappen 
als alchemie en astrologie. Ten onrechte 
is hij vanwege dat laatste geregeld voor 
geestesgestoord versleten. Wel staat 
dat vast dat hij slecht van gezondheid en 
depressief was. Rudolfs Praagse 
hofcultuur trok kunstenaars en 
wetenschappers uit heel Europa aan, en 
af en toe inderdaad hele merkwaardige 
figuren.

 DI | 29 | 11
‘Eén eenhoorn, volle lengte.’
De Kunst- und Wunderkammer van Rudolf II 
in Praag

Dr. Marika Keblusek, universitair 
docent Kunstgeschiedenis, 
specialisatie Musea, Erfgoed en 
Collecties, Universiteit Leiden

Rond 1590 schilderde Giuseppe 
Arcimboldo een beroemd geworden 
portret van Rudolf II als de god 
Vertumnus, wiens gezicht is samenge-
steld uit allerlei bloemen, vruchten en 
planten. De keizer was er bijzonder 
content mee. Dit schilderij kan welhaast 
symbool staan voor de rijkdom en 
veelzijdigheid van de Rudolfijnse kunst 
- en rariteitenverzamelingen. Deze 
bevonden zich in een reeks kamers in 
het Praagse kasteel. Contemporaine 
getuigenissen en inventarissen bieden 
inzicht in de hoeveelheid, samenstelling 
en betekenis van deze legendarische 
collectie.
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Praag rond 1600

 DI | 06 | 12
Adriaen de Vries
Keizerlijk beeldhouwer in Praag

Prof.dr. Frits Scholten, senior 
conservator beeldhouwkunst in het 
Rijksmuseum en bijzonder hoogleraar 
Westerse beeldhouwkunst van de 
Middeleeuwen tot 1800, Universiteit 
van Amsterdam

De in Den Haag geboren beeldhouwer 
Adriaen de Vries (1556-1626) werkte, na 
een leertijd in Italië, van 1589 tot 1594 
en van 1601 tot zijn dood, in dienst van 
het keizerlijk hof in Praag. Aanvankelijk 
als Kammerbildhauer van keizer 
Rudolf II en na diens dood in een meer 
zelfstandige betrekking. Al tijdens zijn 
Italiaanse tijd werd Adriaen de Vries 
geroemd als een van de beeldhouwers 
die een ‘grandissimo ornamento alla 
nostra Italia’ zijn, en in 1620 gold hij 
onomwonden als ‘de beste modelleur 
van zijn tijd’. Vooral de eigenzinnige, 
zeer losse en haast ‘impressionistische’ 
stijl verleent zijn beelden een uitzonder-
lijke moderniteit, waarom De Vries 
tegenwoordig wordt gekwalificeerd als 
een belangrijke wegbereider van de 
Europese baroksculptuur. In de lezing 
staan leven en werk van Adriaen de 
Vries centraal, met de nadruk op zijn 
periode in Praag.

 DI | 13 | 12
Keizerlijke allure
Nederlandse en Vlaamse kunstenaars aan het 
hof van Rudolf II

Prof.dr. Gert Jan van der Sman, 
bijzonder hoogleraar teken- en 
prentkunst aan de Universiteit Leiden 
en staflid van het Nederlands 
Interuniversitair Kunsthistorisch 
Instituut in Florence

De ‘tegenwoordig meest Schilder-
const-beminder ter Weerelt’, zo 
typeerde Karel van Mander keizer 
Rudolf II (1552-1612) in het voorwoord 
van zijn Schilder-Boeck. Rudolf omgaf 
zich met de beste kunstenaars van zijn 
tijd en beloonde hen rijkelijk voor hun 
diensten. Talrijk waren de Noord- en 
Zuid-Nederlandse kunstenaars die van 
Rudolf mecenaat profiteerden, onder 

wie de schilders Bartholomeus Spranger 
en Roelandt Savery. Maar ook de 
beeldhouwer Adriaen de Vries en de 
edelsmid Paulus van Vianen tilden de 
kunsten naar het hoogste niveau. 
Het artistieke klimaat was bijzonder 
stimulerend: het werken naar de natuur 
en ‘uit de geest’ werd in gelijke mate 
aangemoedigd.
 Via zijn Nederlandse contacten 
bracht Bartholomeus Spranger vanuit 
Praag de Noord-Nederlandse kunst in 
een ware stroomversnelling: met zijn 
spectaculaire prentontwerpen deed het 
Maniërisme zijn triomfantelijke intrede 
in Nederland. Het fenomeen van de artis-
tieke wisselwerking wordt in deze lezing 
vanuit verschillende hoeken belicht. 

Het artistieke klimaat was 
bijzonder stimulerend
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What is Europe? Is it a common culture? 
An administrative vehicle? Solely an 
economic pact? The question what 
Europe is – and will be in the future – is 
ever more pressing, as present-day 
Europe wallows in crisis. Europe is in 
transition, but in transition to what? 

In order to better understand Europe’s 
present state and current dilemmas, 
this series presents lectures, discussion 
and a theater show. Topics such as the 
present-day migration flow to Europe, 
the entanglement of European and 
national politics, the influence of 
citizens’ involvement for the way the 
EU is developing and the role of culture 
and storytelling for European 
integration are to be discussed. 

Discussion on Wednesday 14 December
7.30pm until 9.30pm
Klein Auditorium
Academy Building
Rapenburg 73
Leiden

Lectures on Wednesdays
21 December and 18 January
7.30pm until 9.00pm 
Lipsius Building
Cleveringaplaats 1
Leiden

Theatershow De Man door Europa*
Dinsdag 24 januari
20.30 uur
Theater Ins Blau
Haagweg 6
Leiden

*Dutch spoken

More information:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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Behind the scenes of Europe
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 WED | 14 | 12 
Migrating to Europe
Facts, figures and stories 

Discussion led by Petra Stienen, 
Arabist and former human rights 
diplomat in the Arab world. Presenta-
tions by prof. dr. mr. Peter Rodrigues, 
Professor of Immigration Law, Leiden 
University and prof. dr. Joanne van 
der Leun, Dean Leiden Law School, 
Leiden University and member of the 
Advisory Committee of Immigration 
Affairs of the Ministry of Security and 
Justice, the Netherlands
Three refugees participate as panelist 
and share their stories: Ayman Abou 
Kanon, Khaled Al Shareef and  Nour 
Fattouh

The current migration flow to Europe 
– and more specifically the one to 
the Netherlands – is an infinite source 
for moral discussions as well as 
political spinning. But what are the facts 
concerning migration? What are the 
rights of refugees entering Europe and 
the Netherlands? What protocols must 
they follow when applying for asylum? 
What is the true number of migrants 
and what impact does their presence 
have on Dutch society? 
 During this discussion night, an 
academic viewpoint on the current 
migration flow will meet the personal 
experience of refugees. Peter Rodrigues 
will give an introduction to migration 
law, Joanne van der Leun will present 
statistics pertaining to the immigration 

of recent years. After these presenta-
tions, the presented data will be 
discussed with a group of refugees and 
the public. 
 As a refugee or citizen, join us and 
have your say!
 For this night Studium Generale is 
collaborating with The Mobile Educator, 
www.mobile-educator.org.

 WED | 21 | 12
Fortress Europe Needs Its 
Citizens
Focusing on the importance of citizens 
for integration

Prof. dr. Bernard Steunenberg, 
Professor of Public Administration, 
Leiden University

European integration has become 
contested. Citizens no longer take it for 
granted and have become more critical 
of European policy. Often people 
seem to prefer local policy solutions in 
response to globalization problems. 

Furthermore, the EU is struggling with a 
number of important policy challenges. 
The euro crisis still affects today’s fiscal 
and social-economic policy. The 
refugee crisis has not yet been handled 
in a satisfactory way, causing severe 
tensions between various member 
states. Current integration theories do 
not seem to have an answer to these 

The euro crisis still 
affects today’s fiscal 

and social-economic policy
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WE(U)?

developments. These theories, which 
have been developed in the past, focus 
on incremental changes in policies or 
‘big deals’ between Europe’s national 
leaders. In both instances, citizens 
hardly play a role. How can we 
understand the role citizens play in 
European integration? And how do 
citizens fit in? In this talk we discuss 
these issues and focus on how more 
citizens’ involvement affects the way the 
Union is developing. After the Brexit 
vote it is at least clear that citizens do 
have an opinion, which needs to be 
integrated into the political debate on 
Europe’s future. 

 WED | 18 | 01
No Culture, No Europe

Prof. dr. Pascal Gielen, Full Professor 
of Sociology of Art and Politics, 
Antwerp Research Institute for the 
Arts, Antwerp University 

Over the past decade, the European 
Union has been experiencing a 
drawn-out crisis, politically as well as 
economically. In his lecture sociologist 
Pascal Gielen will argue that an 
important element is missing from the 
debate: culture. This is quite strange 
because the base on which we stand 
and on which Europe stands is nothing 
but culture. F.e. faith in politics, like faith 
in the European currency, is first en fore-
most a cultural issue. Democracy is a 
matter of political culture, just as good 
economic relationships are a matter of 

economic culture. Culture is a shared 
frame of reference and the only thing 
that can lend meaning to people’s 
lives and the societies in which they life. 
The European project will never succeed 
if it does not recognize culture as its 
main raison d’être. 
 AFTER THE BREAK:

Repairing Europe
A Critical Reading of Storytelling in 
European Cultural Projects 

Dr. Astrid Van Weyenberg, Lecturer 
in Literary Studies at the Film and 
Literary Studies Department, Leiden 
University

While European integration was long 
considered to be primarily about 
economic and political cooperation, it is 
increasingly approached from a cultural 
angle. Culture has become a key 
instrument in trying to shift people’s 
national sentiments to a loyalty to 
the European community and in 
seeking agreement on how Europeans 
collectively remember their past and 
envision their future. This lecture zooms 
in on two cultural projects that reflect 
this ambition of European political 
and cultural bodies to strengthen 
the European Union’s legitimacy by 
anchoring ‘Europe’ in a shared 
narrative: the House of European 
History, planned to open in Brussels in 
2016, and the Via Regia, one of the 
trajectories promoted by the European 
Institute for Cultural Routes. The 
primary aim is to critically examine the 



30

role and function of narrative in both 
projects. ‘Europe,’ after all is no more 
a story than it is a proper name denoting 
an economic, political or cultural entity. 
That European institutional bodies seek 
to fashion a narrative for Europe should, 
therefore, arouse our suspicion. And if 
we do cautiously agree to view Europe 
in narrative terms, we should do so by 
asking the questions that stories and 
storytelling evoke.

 DI | 24 | 01
De Man door Europa
Een lecture performance

Lucas De Man, theatermaker en 
regisseur

Tickets: €17,50 (regulier), €15,00 (CJP), 
€10,00 (op vertoon van geldige 
collegekaart)
Aanslagen op Europees grondgebied, 
vluchtelingen in overvolle treinen en 
grenzen die worden gesloten. We 
kunnen er niet meer omheen: onze 
Europese samenleving staat onder druk. 
De ontwikkeling waarin ons continent 
zich momenteel bevindt, vormt het 
uitgangspunt voor De Man door Europa. 
Voor deze solovoorstelling reisde Lucas 
De Man door Europa, deed zeventien 
steden in acht landen aan en interview-
de meer dan twintig creators die 
opstaan en strijden voor verandering, 
om de maatschappij waarin ze leven 
vorm te geven. Terug in Nederland 
neemt Lucas jou mee op zijn reis en door 
de geschiedenis van Europa. 

Een maand lang trokken Lucas en zijn 
team langs steden in Nederland, België, 
Polen, Italië, Spanje, Duitsland, Turkije 
en Griekenland. Ze spraken zowel 
historici over de grote ‘oude’ creatieve 
denkers en makers zoals Jheronimus 
Bosch, Erasmus, Thomas More en 
Luther als hedendaagse creators: 
kunstenaars, denkers en sociaal 
creatieve personen in de breedste zin 
van het woord die allen bezig zijn met 
hun zoektocht naar nieuwe manieren 
van samen-leven in deze tijden van 
veranderingen.
 Hiermee plaatst Lucas de tijd waarin 
ons continent zich nu bevindt naast de 
vorige allesbepalende overgangsperio-
de: die van de middeleeuwen naar de 
renaissance. Destijds stond er in slechts 
70 jaar tijd een generatie visionairs op 
die met haar ideeën de basis legde voor 
het Europa van nu. Nu neemt Lucas je 
mee langs de belangrijkste inzichten en 
strijdpunten van een nieuwe generatie 
Europeanen.

Deze avond komt tot stand door 
samenwerking met Theater Ins Blau. 
De voorstelling is een coproductie van 
Het Zuidelijk Toneel en Stichting Nieuwe 
Helden i.s.m. Europe By People, 
JB500 en ECF. De Man Door Europa is 
onderdeel van In Search of Europe. 
Discovering the Self. Zie voor meer 
informatie over het project www.
insearchofeurope.eu

14|12 - 24|01 • 2016 | 2017



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 
NL09 RABO 0192024876 t.n.v. Stichting 
Praesidium Libertatis II 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 tweewekelijks verstuurd en 
geeft een overzicht van de activiteiten die 
Studium Generale Leiden organiseert.

Oplage: 3250 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden

Studiepunten verkrijgbaar
Studium Generale is een samenwerking 
aangegaan met het Honours College FSW en 
Honours College Campus Den Haag. Deze 
samenwerking biedt Honours-studenten de 
mogelijkheid om 3 ECTS aan studiepunten 
krijgen voor het bijwonen van de activiteiten 
van Studium Generale. Hiertoe dient de 
module Lectures and Journalism gevolgd 
te worden. Voor meer informatie: 
neem contact op met Marian Verhallen via 
verhallen@fsw.leidenuniv.nl
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