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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



Voorwoord
Beste lezer,

De herfst staat alweer voor de deur, 
net als de opening van het nieuwe 
collegejaar.
 Wij starten het SG seizoen met 
colleges van Herman Philipse die ons de 
filosofie in een historisch-systematisch 
overzicht zal presenteren. Van Sokrates 
en Aristoteles naar Descartes, van 
Newton en Kant via weerleggingen 
van de Kantiaanse filosofie tot aan de 
continentaal-analytische kloof. 
 Dan gaan we door met Wat bezielt 
de universiteit?, een maandelijks 
evenement over het hoe en waarom van 
de universiteit met zeer interessante 
vraagstukken die iedereen aangaan. 
 Ook zult u een goed overzicht krijgen 
van de opkomsten, ondergangen en 
nalatenschappen van verschillende 
imperia. Van het Romeinse Rijk en het 
rijk van de Sasaniden, van de Mongolen, 
de Timuriden en de Mughals, van 
de Song-dynastie en de Habsburgse 
dynastie ten tijde van het Heilige 
Roomse Rijk.
 In Het spektakel van de stad gaan we 
in op de hedendaagse stad. Wat voor 
verschijningsvormen en welke betekenis 
heeft de stad in de kunst, stedenbouw 
of bestuurskunde? Hoe wonen we in de 
stad? Wat is eigenlijk een slimme stad? 

En welke kansen en bedreigingen gaan 
gepaard met het gebruik van de data 
die de stad produceert? 
 Ten slotte zijn er ook weer lezingen 
met discussie bij het Leiden University 
College in Den Haag. We gaan in 
september van start met Reporting from 
the front en in oktober zijn het de 
Amerikaanse verkiezingen die centraal 
staan.

Wij hebben er weer zin in en nodigen 
u van harte uit om bij al onze evene-
menten aanwezig te zijn.

Het Bureau Studium Generale 
Yvonne Leunissen 
Pink Meltzer 
Tilman Grünewald
Anne Seghers
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Van Sokrates en Aristoteles tot en met Descartes   
Van Newton tot Kant       
Weerleggingen van de Kantiaanse conceptie  
Contemporaine concepties     

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs  
Staat van de geesteswetenschappen     

Reporting from the front      
The American Elections      

Beelden van het Romeinse rijk     
Het centrum van de wereld Het Perzische rijk van de Sasaniden (224-651) 
De Mongolen (1206-1294) niet langer tussen ‘Pax Mongolica’ 
en ‘Het Tataarse juk’                                                              
De crisis en het behoud van het Chinese Keizerrijk tijdens de 
Song-dynastie (940-1279)             
Eenheid in verscheidenheid in het rijk van de Grootmogol    
The Splendor of Timurid Art and Architecture (1370-1506)  
Het Heilige Roomse Rijk en de Habsburgers    

De stad verbeeld als stromen van mensen in verschillende ritmes 
en stelsels  
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Wat is fil   sofie? 



hij benoemd tot gewoon hoogleraar 
in de wijsbegeerte aan de Leidse 
universiteit en sinds 1 september 
2003 is hij universiteitshoogleraar 
(Distinguished University Professor) in 
de wijsbegeerte aan de Universiteit 
Utrecht. Prof. Philipse doet onderzoek 
op het gebied van de moderne en 
contemporaine wijsbegeerte, momen-
teel in het bijzonder de kennistheorie, 
de godsdienstfilosofie, en de meta-
ethiek. Hij leidt een NWO onderzoeks-
programma over Evolution and Ethics. 
Het recentste boek van zijn hand is God 
in the Age of Science? A Critique of 
Religious Reason (Oxford University 
Press, 2012). 

Lezingen op maandagavonden
5, 12, 19 en 26 september
19.30 tot 21.15 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Meer informatie:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Tijdens deze avonden worden door 
Home Academy opnames gemaakt.

Door prof.dr.mr. Herman Philipse, 
universiteitshoogleraar in de wijs-
begeerte, Universiteit Utrecht

In de oorspronkelijke betekenis is 
φιλοσοφία het houden van en zoeken 
naar kennis en wijsheid. Door de 
ontwikkeling van de wetenschap in 
Europa veranderden de conceptie en de 
functie der wijsbegeerte, zodat 
hedendaagse opvattingen van filosofie 
begrepen moeten worden tegen 
de achtergrond van de wetenschaps-
geschiedenis.
 In deze vier Studium Generale 
colleges zal een historisch-systematisch 
overzicht worden geboden over 

opvattingen van wijsbegeerte aan de 
hand van belangrijke denkers. Telkens 
wordt de relatie met wetenschappelijke 
ontwikkelingen besproken, terwijl ook 
de steeds veranderende verhouding 
tot de christelijke godsdienst ter sprake 
komt. Tot slot wordt een eigen 
opvatting van het vakgebied verdedigd: 
wijsbegeerte als wetenschappelijk 
verantwoorde wereldbeschouwing.

Herman Philipse studeerde rechten te 
Leiden en wijsbegeerte in Leiden, 
Oxford, Parijs, en Keulen. In 1985 werd 
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fil   sofie? 



 MA | 05 | 09
Van Sokrates en Aristoteles 
tot en met Descartes
De ontwikkeling van de ‘Eerste Filosofie’
- Axiomatische geometrie als model. 
Het probleem van de eerste beginselen 
der wetenschappen 
- De Cartesiaanse revolutie (en 
unificatie) in de natuurwetenschappen 
- Het lichaam-ziel probleem

 MA | 12 | 09 
Van Newton tot Kant
Revoluties in natuurkunde en filosofie
- De Newtoniaanse revolutie in de 
natuurkunde
- De Kantiaanse (“transcendentale”) 
revolutie in de filosofie
- De relatie tussen wetenschap en 
godsdienst: van Isaac Newton tot 
Pierre-Simon Laplace, David Hume en 
Immanuel Kant

 MA | 19 | 09
Weerleggingen van de 
Kantiaanse conceptie
De onttroning van de theoretische 
wijsbegeerte
- Darwin en Einstein 
- Het ontstaan van het Logisch 
Positivisme 
- Wittgensteins reductie van theoreti-
sche wijsbegeerte tot therapeutische 
taalanalyse 
- Het Popper-Wittgenstein debat

 MA | 26 | 09
Contemporaine concepties 
De continentaal-analytische kloof
- Van de controverse tussen Heidegger 
en Carnap tot Rorty en Quine
- Divergentie tussen nationale tradities 
en tussen politieke preoccupaties – het 
kapitalisme-debat (Frankfurter Schule 
vs. Friedrich Hayek) als voorbeeld
- Het spook van de toenemende 
specialisatie: ontstaat een nieuwe 
scholastiek?
- Is er wetenschappelijke vooruitgang in 
de filosofie (van logica tot ethiek)?
- De algemene taak van de filosoof: het 
ontwikkelen van een wetenschappelijk 
verantwoorde wereldbeschouwing, 
wetenschapsfilosofie als kerndiscipline, 
Sokrates herboren

5|09 - 26|09 • 2016
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Wat bezielt de



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 
woensdagavond 7 september en 
donderdagavond 6 oktober
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
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Over het hoe en waarom van hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek



 DO | 06 | 10
Staat van de 
geesteswetenschappen

Met o.a. prof.dr. Kitty Zijlmans, hoog-
leraar in de geschiedenis en theorie 
van de beeldende kunst van de 
nieuwste tijd, Centre for the Arts in 
Society, Universiteit Leiden

Het woord ‘crisis’ lijkt de berichtgeving 
over de geesteswetenschappen te 
domineren. Toenemend nutsdenken zou 
tot hun devaluatie leiden. Financierings-
tekorten aan geesteswetenschappelijke 
faculteiten en dreigende opheffingen 
van kleine talenstudies haalden het 
landelijk nieuws. 

Aan de andere kant lijken de geestes-
wetenschappen juist een bijzonder 
boeiende periode in hun geschiedenis te 
beleven: digitalisering ontsluit bronnen 
en leidt tot nieuwe vraagstellingen; 
interdisciplinaire samenwerking 
bijvoorbeeld met de cognitieweten-
schappen werpt nieuw licht op van 
oudsher geesteswetenschappelijke 
thema’s en globalisering doet het belang 
van reflectie op culturele identiteit en 
meertaligheid juist toenemen.
 Op 6 oktober verkennen we de 
huidige staat van de geestesweten-
schappen.
 Raadpleeg de website voor nieuws 
over deze avond!

 WO | 07 | 09
De toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs
 Met o.a.

Jarmo Berkhout, voorzitter Landelijke 
Studenten Vakbond
Dr. Wouter Marchand, postdoc 
onderzoeker aan het Onderzoekinsti-
tuut voor Geschiedenis en Kunst-
geschiedenis en junior universitair 
docent aan het Departement 
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, 
Economische en Sociale Geschiedenis, 
Universiteit Utrecht
Dr. Pieter Slaman, onderzoeker 
aan het Centrum Regionale 
Kennisontwikkeling van de Faculteit 
Governance and Global Affairs, 
Universiteit Leiden

De toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs bepaalt mede de levens-
kansen van jonge generaties. De 
politieke strijd over de studiefinancie-
ring is dan ook steeds weer opnieuw 
gevoerd en beslist. Welke belangen en 
idealen spelen daarbij een rol? Welke 

invloed had en heeft het studiebeurzen-
stelsel op de toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs? En in hoeverre wordt 
de samenstelling van de studentenpo-
pulatie al veel eerder bepaald, bij de 
overgang van primair naar voortgezet 
onderwijs?
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A SERIES OF LECTURES ON CURRENT ISSUES IN WORLD POLITICS – EVERY FIRST WEDNESDAY OF THE MONTH
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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 center stage 
in this series.

Every first Wednesday of the month
September 7 and October 5
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 on our website!

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

This series is a co-production between 
Studium Generale and Leiden University 
College.
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 WED | 07 | 09
Reporting from the front

Speaker: Arnold Karskens
Karskens is the longest working 
Dutch war journalist with 35 years of 
reporting experience. He specializes 
in research on war criminals. One of 
his most famous books is Pleisters op 
de ogen, pleister op de mond (about 
the history of Dutch war reporting, 
2001). In 2008 he received the Clara 
Meijer-Wichmann Penning, a human 
rights award presented annually by 
the League for Human Rights.

Discussant: Robert Chesal
Investigative reporter Chesal is winner 
of the 2010 Journalist of the Year Award 
from the Netherlands Association of 
Journalists (NVJ). Aside from his 
work in journalism, he is a translator 
and university lecturer at Leiden 
University College and University of 
Groningen.
The hostility of (for example) IS towards 
journalists and the rise of citizen journal-
ism is putting war journalism to the test. 

Many war correspondents now work 
as embedded reporters; instead of 
moving independently on the battlefield 
they stay with the military, who arrange 
food, transport and even sleeping 
accommodations. Furthermore, many 
correspondents report on war situations 
without having a complete overview 
(who has an overview anyway?). They 
also rely on second-hand information, 
including stories/testimonies from 
civilians and via social media. Is it 
possible to give an ‘objective’ view of 
the war in these conditions?

 WED | 05 | 10
Towards the 2016 presidential 
elections 
The current crisis in American politics.
How to campaign in America, how to 
influence the electorate and why populism 
is thriving in America?

Speaker: Dr. Eduard van de Bilt
Van de Bilt is Assistant Professor in 
American History, Leiden University. 
He is currently working on the role 
of distrust in politics. His area of 
specialization is American intellectual 
and political history

07|09 - 05|10 • 2016
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Discussant: Dr. Brandon Zicha
Zicha is Assistant Professor of Policy 
Science at Leiden University College. 
One of his research and teaching 
interests focusses on how information 
is processed by social and political 
institutions and used to make collective 
decisions in modern societies.
Apparently the 2016 presidential 
elections in the United States signal a 
crisis in American politics. Groups of 
voters are being excluded from the 
voting process. Business interests exert 
an inordinate amount of influence on 
the outcome of the elections. The 
Republican Party, one of the mainstays 
of the political system, proved unable 
to control its presidential candidate 
selection and is threatening to fall apart. 
Partly because of these developments 
populist forces are on the rise. In 
contrast to what many commentators 
argue, however, the rise of populism 
does not simply contribute to the crisis. 
Populism has always been part of Ameri-
can politics, and its fear that American 
democracy is continually in danger 
of an elitist take-over can serve as 
a corrective in the current situation. 
Despite its occasionally extreme 
statements and paranoid tendencies, 
populism sustains the American political 
system. American democracy cannot 
exist without the distrust that populism 
exhibits.

Global challenges
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16 Agenda

 september MA 05
  WO 07 
  WO 07

  MA 12
  DI 13 
  MA 19
  DI 20
  WO 21 
  MA 26 
  DI 27
  WO 28

 oktober DI 04 
  WO 05
  DO 06
  DI 11
  DI 18
  WO 19
  DI 25
  WO 26

19.30 Prof.dr.mr. Herman Philipse Van Sokrates en Aristoteles tot en met Descartes
19.00  Arnold Karskens Reporting from the front
19.30 O.a. Jarmo Berkhout,  De toegankelijkheid van het hoger onderwijs
 dr. Wouter Marchand, dr. Pieter Slaman   
19.30 Prof.dr.mr. Herman Philipse  Van Newton tot Kant
19.30 Prof.dr. Miguel John Versluys   Beelden van het Romeinse rijk
19.30 Prof.dr.mr. Herman Philipse  Weerleggingen van de Kantiaanse conceptie
19.30 Prof.dr. Ab de Jong Het centrum van de wereld Het Perzische rijk van de Sasaniden (224-651)                                                                                                                     
19.30 Dr. Helen Westgeest De stad verbeeld als stromen van mensen in verschillende ritmes en stelsels
19.30 Prof.dr.mr. Herman Philipse  Contemporaine concepties
19.30 Dr. Gabrielle van den Berg De Mongolen (1206-1294) niet langer tussen ‘Pax Mongolica’ en ‘Het Tataarse juk’
19.30 Architect D.P.L.G. Sophie Rousseau Wonen in de stad                                                                                                                                                  

19.30 Prof.dr. Hilde De Weerdt De crisis en het behoud van het Chinese Keizerrijk tijdens de Song-dynastie (960-1279)
19.00 Dr. Eduard van de Bilt The American Elections                                                                                 
19.30 Prof.dr. Kitty Zijlmans et al.  Staat van de geesteswetenschappen                                                                      
19.30 Prof.dr. Jos Gommans Eenheid in verscheidenheid in het rijk van de Grootmogol
19.30 Dr. Elena Paskaleva The Splendour of Timurid Art and Architecture (1370-1506)
19.30 Prof.mr. Hendrik Ploeger De mens in de data gedreven stad
19.30 Prof.dr. Jeroen Duindam  Het Heilige Roomse Rijk en de Habsburgers
19:30 Martin Boisen MSc. Wat als burgemeesters de wereld regeren?  Over de (on)zin van een comeback 

  van de stadsstaat
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Een imperium is een omvangrijke staat 
die zich uitstrekt buiten de traditionele 
etnische en sociale grenzen van de 
eigen machtsbasis. Imperialisme is het 
proces waarbij landen hun macht in 
andere delen van de wereld willen 
uitbreiden door gebieden te veroveren 
en te beheersen. Dat gebeurt niet 
alleen om economische redenen, maar 
vooral om de eigen cultuur en politiek 
over te brengen of te forceren op de 
bevolking. 

In deze reeks kijken we naar vroegere 
imperia die nog steeds interessante 
bronnen voor onderzoek vormen. 
Hoe ontstaat een imperium en wat 
zorgt ervoor dat ze zo lang kunnen 
bestaan? Waaraan gaan ze uiteindelijk 
ten onder? En hoe zit het eigenlijk 
met hun nalatenschap? Is het zo dat 
wanneer een imperium ten onder gaat 
de cultuur en politiek dan ook als 
verloren beschouwd moeten worden?  
    

Lezingen op dinsdagavonden
13, 20 en 27 september
4, 11, 18 en 25 oktober
19.30 tot 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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 DI | 13 | 09
Beelden van het Romeinse rijk 

Prof.dr. Miguel John Versluys, 
hoogleraar Klassieke en Mediterrane 
Archeologie, Universiteit Leiden 

Als we spreken over imperia en hun 
nalatenschap moeten we beginnen met 
wat door velen wordt beschouwd als 
het imperium bij uitstek: het Romeinse 
rijk. Imperium is een Latijns woord en 
was een Romeins gebruik: alleen al in 

dat opzicht zijn alle imperia schatplichtig 
aan Rome. Het Romeinse rijk is op die 
manier stevig verankerd geraakt in 
ons collectieve bewustzijn wereldwijd; 
wie in Washington is geweest of gaat 
kijken weet wat er bedoeld wordt. 

In deze lezing gaat eerst aandacht 
uit naar dergelijke beelden van het 
Romeinse rijk zoals ze de latere 
(Westerse) geschiedenis hebben 
bepaald. Ieder rijk, zo lijkt het, spiegelt 
zich vroeg of laat aan Rome. Vervolgens 
zullen we kijken hoe deze beelden zich 
nu verhouden tot de antieke werke-
lijkheid. Recent onderzoek, zoals onder 
andere uitgevoerd in Leiden, heeft 
zwaarwegende kanttekeningen 
geplaatst bij traditionele beelden van 
het Romeinse rijk en daarbij zowel de 

term ‘Romeins’ als het concept ‘rijk’ ter 
discussie gesteld. Wilden de Romeinen 
daadwerkelijk een rijk stichten en hun 
eigen cultuur opleggen aan veroverde 
gebieden? Hoe Romeins was het 
Romeinse rijk eigenlijk? En wat 
betekenen deze nieuwe interpretaties 
betreffende de moeder aller imperia 
voor ons begrip van andere rijken in de 
wereldgeschiedenis?

 DI | 20 | 09
Het centrum van de wereld
Het Perzische rijk van de Sasaniden 
(224-651)

Prof.dr. Ab de Jong, hoogleraar 
Vergelijkende Godsdienstweten-
schappen, Universiteit Leiden

Volgens een populaire beeld-
spraak bezat de antieke wereld twee 
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Het imperium bij uitstek: 
het Romeinse rijk

Ieder rijk spiegelt zich 
vroeg of laat af aan het 

Romeinse rijk



ogen: Rome en Perzië. Deze twee 
grootmachten bestreden elkaar 
eeuwenlang en zogen in die strijd vele 
volkeren en regio’s mee. Het is 
waarschijnlijk dat de snelle Arabische 
veroveringen van zowel grote delen van 
het Oost-Romeinse (Byzantijnse) rijk 
als het volledige Sasanidenrijk verband 
houden met de uitputting die beide 
grootmachten bereikt hadden door hun 
lange strijd. Het Sasanidenrijk staat 
dan ook voornamelijk bekend als vijand 
van het Westen. Dat beeld beneemt 
het zicht op de interne dynamiek van dit 
imperium, dat zichzelf zag als het 
centrum van de beschaafde wereld en 

deze centrale plaats verbond met de 
voortreffelijkheid van de Iraniërs en van 
hun religie, het zoroastrisme. De 
Sasanidische koningen heersten over 
een grote diversiteit aan bevolkings-
groepen en stonden sommige van die 
groepen een behoorlijke mate van 
autonomie toe. In dit college zullen we 
deze structuur onder de loep nemen 
en proberen te ontrafelen hoe een 
dergelijke organisatie van het rijk erin 
slaagde geweld tussen gemeenschap-
pen tot een minimum te beperken en 
gevoelens van aanhankelijkheid aan 
en participatie in de Iraanse wereld te 
bevorderen.

Het lange leven van imperia
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 DI | 27 | 09
De Mongolen (1206-1294) niet 
langer tussen ‘Pax Mongolica’ 
en ‘Het Tataarse juk’

Dr. Gabrielle van den Berg, univer-
sitair docent Cultuurgeschiedenis van 
Centraal-Azië en Iran, School of 
Middle Eastern Studies, Universiteit 
Leiden

In de dertiende eeuw wisten de 
Mongolen in korte tijd een wereldrijk te 
stichten dat in de geschiedenis zijn weer-
ga niet kent. De snelheid van hun ver-
overingen en de immense grootte van 
hun rijk, dat zich uitstrekte over grote 
delen van Azië, het Midden-Oosten en 

Europa, spreken al eeuwenlang tot de 
verbeelding. De Mongolen zelf werden 
vaak gezien als meedogenloze barbaren 
die de wereld op hun kop zetten. Dat 
beeld is de laatste jaren bijgesteld en 
tegenwoordig wordt juist de nadruk 
gelegd op de unieke mogelijkheden die 
het Mongoolse Rijk de middeleeuwse 
wereldorde bood. De manier waarop 
naar de Mongolen wordt gekeken blijft 
zweven tussen de noties ‘Pax Mongolica’ 
en ‘Het Tataarse juk’. In deze lezing 
wordt ingegaan op de betekenis van de 
Mongolen voor de wereldgeschiedenis 
en op hun politieke en culturele erfenis 
tot en met vandaag de dag aan toe. 

22

13|09 - 25|10 • 2016



 DI | 04 | 10
De crisis en het behoud van het 
Chinese Keizerrijk tijdens de 
Song-dynastie (960-1279)

Prof.dr. Hilde De Weerdt, hoogleraar 
Chinese Geschiedenis, Universiteit 
Leiden

Volgens de grote Chinese historicus 
Sima Guang was de Chinese geschiede-
nis tot de tiende eeuw vooral geken-
merkt door eeuwen van verdeeldheid: 
in een periode van 1700 jaar waren er 
volgens hem slechts 500 jaren geweest 
waarin de Chinese gebieden werden 
bestuurd door één hof. In dit college 
bespreken we hoe de Song-dynastie 
teruggreep op administratieve en 
culturele tradities en nieuwe politieke 
en economische instellingen schiep om 
een eenheidsrijk herop te bouwen in de 

tiende en elfde eeuw. We bespreken 
verder mogelijke redenen waarom de 
Chinese geschiedenis vanaf de 
dertiende eeuw een heel ander traject 
heeft gevolgd zoals gekenschetst door 
Sima Guang. Hierbij besteden we vooral 
aandacht aan de steeds grotere rol 
die de culturele elites in honderden 
provinciesteden speelde.

 DI | 11 | 10
Eenheid in verscheidenheid in 
het rijk van de Grootmogol 

Prof.dr. Jos Gommans, hoogleraar 
Koloniale en Wereldgeschiedenis, 
Universiteit Leiden 
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Een van de welvarendste imperia van de 
vroegmoderne tijd is het Indiase rijk van 
de zogenaamde “Groot Mogols”. Deze 
term werd door de Verenigde Oost-
Indische Compagnie gehanteerd om de 
machtige Turkse dynastie van de 
Mughals aan te duiden. Dit Mughalrijk 
kende een enorme reikwijdte (qua 
omvang vergelijkbaar met Europa) en 
een bijzonder lange continuïteit 
(1525-1857). Wat is het geheim van de 
Mughals? Hoe konden deze veroveraars 
uit Centraal Azië zo lang het bewind 
voeren over een gebied met zoveel 
culturele verscheidenheid? Wat 
betekent het succes van de Mughals 
eigenlijk in de context van de Indiase en 
de mondiale geschiedenis? Kunnen we 
heden ten dagen nog iets leren van de 
manier waarop de Mughals eenheid 
in verscheidenheid wisten te creëren?

 DI | 18 | 10
The Splendour of Timurid Art 
and Architecture (1370-1506)

Dr. Elena Paskaleva, university 
lecturer in Critical Heritage Studies, 
Leiden University

The founder of the Timurid dynasty, 
Timur (born ca. 1336-1405), known 
widely in the west as Tamerlane, created 
a mighty empire that stretched from 
Anatolia to Delhi. Timur combined 
nomadic military campaigns with 
a sedentary cultural production. 
By bringing craftsmen from different 
conquered lands to his capital 

Samarqand, a major trading hub along 
the Silk Road, Timur created a vibrant 
artistic community. Timur is also one 
of a very few mortals to give his name to 
an acclaimed architectural style. 
Timurid architecture is widely praised as 
one of the most innovative and exquisite 
achievements of the Islamic civilization. 
Timur and his descendants created a 
complex aesthetic vocabulary based on 
their shared Turko-Mongol heritage. 
Yet this vocabulary was constantly 
enriched through a dynamic cultural 
exchange between China, Central Asia 
and the Middle East. How was cultural 
production in the Timurid period 
the result of a dynastic expression and 
how did these sophisticated artistic 
achievements unfold?
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 DI | 25 | 10
Het Heilige Roomse Rijk 
en de Habsburgers

Prof.dr. Jeroen Duindam, hoogleraar 
Algemene Geschiedenis, Universiteit 
Leiden  

Te midden van de grote rijken in het 
verleden neemt Europa een afwijkende 
positie in. Enerzijds kennen we een paar 
grote veroveraars. Karel de Grote 
herstelde het keizerschap in het Westen 
en werd later zowel door Duitse keizers 
als Franse koningen als voorganger 
geclaimd. Daarnaast kennen we de twee 
‘bliksemrijken’  van de veroveraars 
Napoleon en Hitler: hun rijken waren 
van korte duur, al zetten ze heel Europa 
op stelten.
 De Habsburgse keizer Karel V had zijn 
uitgestrekte bezittingen in Europa 
goeddeels aan erfrecht en huwelijk te 
danken – maar de Habsburgers wisten 

toch meer dan een eeuw lang Frankrijk 
in de verdediging te dringen. Daarnaast 
veroverden zij een wereldwijd rijk 
overzee, met de Portugezen die van 
1580 tot 1640 onder Spaans gezag 
stonden. Engelsen, Nederlanders en 
Fransen zouden  spoedig overzee van 
zich doen gelden – hun handelsimperia 
en vestigingskoloniën lijken kenmerken-
der voor Europa dan grote landrijken 
zoals we die uit de geschiedenis van Azië 
kennen.
 Hitlers Derde Rijk zag zich als vervolg 
op het tweede rijk van Kaiser Wilhelm, 
maar vooral op het Heilige Roomse of 
Duitse Rijk zoals dat tussen 962 en 1806 
bestond. Dit ‘eerste rijk’, een intrigerend 
samenraapsel van vorstendommen, dat 
in de vroegmoderne tijd meestal onder 
het oppergezag van de Habsburgers als 
gekozen keizers stond, staat centraal in 
deze voordracht. 
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STAD

De stad als plek om in weg te kruipen, 
anoniem, in kleine steegjes en op 
pleintjes achteraf. Maar de stad is ook 
van de grote gebaren, van boulevards, 
van hoge torens met uitzicht over 
het ommeland. De stad is de plek waar 
werk is en waar alles nabij is, om de 
hoek. De stad, waar gebouwd wordt 
aan nieuwe idealen en waar gesleuteld 
wordt aan oude sentimenten.

De aantrekkelijkheid van de stad is van 
alle tijden. De trek naar de steden is 
nu, net als vroeger, primair een over-
levingsmechanisme, met economische 
en sociologische motieven. De stad is 
de bakermat van kennis en heeft zich 
bewezen als enorme inspiratiebron 
voor kunst en creativiteit. Met de 
opkomst van big data blijkt de stad niet 
enkel een onuitputtelijke bron voor 

uitwisseling van informatie, maar de 
dichtheid van de stad maakt het 
eveneens geschikt als laboratorium 
waar data ingezet kunnen worden om 
de stad tot een efficiëntere (maar ook 
betere?) machine te maken. En 
tenslotte biedt de schaal van de stad 
ook bestuurlijk bekeken materiaal voor 
heroverweging: is de stadstaat bezig 
aan een comeback?

Deze reeks bekijkt de hedendaagse stad 
en staat stil bij de verschillende lagen, 
benaderingen en beelden van deze 
stad.

Lezingen op woensdagavonden
21 en 28 september
19 en 26 oktober
19.30 tot 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden 

Meer informatie:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

27

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

14|09 - 26|10 • 2016

DE



 WO | 21 | 09
De stad verbeeld als stromen 
van mensen in verschillende 
ritmes en stelsels 

Dr. Helen Westgeest, universitair 
docent Modern Art History en Theory 
of Photography, Universiteit Leiden

Velen stellen zich een stad voor als een 
opeenhoping van gebouwen met hun 
bewoners. Steden worden dan ook 
meestal beroemd om hun architectuur 
en niet om hun inwoners. In de 
hedendaagse kunst zijn echter vele 
voorbeelden te vinden van foto’s 
en video’s die ‘de stad’ laten zien als 
stromen van mensen die zich in 
verschillende ritmes en stelsels door 
elkaar bewegen. Wat maken deze 
kunstwerken ons duidelijk over de stad? 
Deze vraag zal centraal staan in de lezing 
en beantwoord worden aan de hand van 
onder andere de fotoserie Metropolis 
van Martin Roemers, video-installaties 
van Kimsooja en Can Altay en enkele 
teksten van sociaal geografen. Er wordt 

bijvoorbeeld zichtbaar gemaakt dat 
naast en door elkaar stromende massa’s 
mensen als lichaamstelsels de stad in 
leven houden en dat binnen die eenheid 
ruimte blijft voor het eigen unieke ritme 
in ruimte en tijd van elk element.

 WO | 28 | 09
Wonen in de stad

Architect D.P.L.G. Sophie Rousseau, 
docent aan de faculteit Bouwkunde, 
Technische Universiteit Eindhoven, 
verbonden aan de leerstoel Urban 
Systems and Real Estate

Zo’n 80 procent van onze gebouwde 
omgeving bestaat uit woningen. 
De kwaliteit en vormgeving van deze 
woningen heeft daardoor een grote 
invloed op de kwaliteit van een stad. 
De productie en vormgeving van 
(sociale) woningbouw heeft sinds de 
19e eeuw een flinke evolutie door-
gemaakt, waarmee ook de leefkwaliteit 
van steden drastisch is veranderd. 
 In deze lezing neemt Sophie 
Rousseau u mee op een reis langs de 
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ontwikkeling van de sociale woning-
bouw in Europa. Hierbij gaat speciale 
aandacht uit naar de belanghebbenden 
achter elke stap in de ontwikkeling van 
de volkshuisvesting. Welke ambities 
stonden aan de basis? Welke instrumen-
ten hadden partijen tot hun beschik-
king? Hoe heeft zich dat weerspiegeld 
in de fysieke stedelijke omgeving? 
Verschillende projecten, verschillende 
belanghebbenden en verschillende 
landen passeren de revue. Van 
filantropisch toewijzingsbeleid tot 
speculatieve praktijken in ongezonde 
binnensteden, van geïndustrialiseerde 
woningbouw door grote bouwbedrijven 
tot bewonersinspraak. 

 WO | 19 | 10
De mens in de data 
gedreven stad

Prof.mr. Hendrik Ploeger, verbonden 
aan het Kenniscentrum Open Data, 
TU Delft en bijzonder hoogleraar, 
VU Amsterdam

De stad produceert 24 uur per dag 
onvoorstelbare hoeveelheden data. 
Een stroom gegevens op  gebieden als 
transport, energie en gezondheid die 
alleen maar toeneemt. Data die ook 
steeds vaker publiekelijk gedeeld 
worden. Open data in combinatie met 
geavanceerde analysetechnieken en 
steeds krachtiger computers geeft 
overheid, het bedrijfsleven, maar ook de 
bewoners zelf, de mogelijkheid invloed 
uit te oefenen op alle aspecten van het 

leven in de stad. De stad wordt zo steeds 
slimmer. De weg voor nieuwe econo-
mische modellen ligt open. Een leven 
zonder risico’s lonkt. Maar wat is privacy 
nog in dit open data paradijs? Houdt de 
stedeling nog de macht over zijn leven? 
Hendrik Ploeger zoekt de menselijke 
maat in de data gedreven stad anno 2050. 

 WO | 26 | 10
Wat als burgemeesters de 
wereld regeren?  
Over de (on)zin van een comeback van de 
stadsstaat

Martin Boisen MSc., sociaal geograaf, 
docent aan de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen, Rijksuniversiteit 
Groningen, eigenaar BOISEN: For The 
Love of Place

De Amerikaanse politicoloog Benjamin 
Barber schrijft in zijn laatste boek If 
Mayors Ruled the World dat burgemees-
ters alle wereldproblemen kunnen 
oplossen. Hij pleit voor de stadstaat in 

Het spektakel van de stad
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plaats van de natiestaat, en voor de 
verenigde steden in plaats van de 
verenigde naties. Want waar naties 
abstract regeren, gaan steden concreet 
aan de slag is zijn stelling. Zo ziet Barber 
de stad als het juiste schaalniveau om 
problemen als segregatie, immigratie, 
klimaatverandering, leefbaarheid en 
armoede aan te pakken: “Burgemees-
ters zijn probleemoplossers. […] Dit 

pragmatisme onderscheidt hen van 
politici op het nationale niveau die 
allemaal gevangen zitten in het 
nastreven van een ideologie”, aldus 
Barber in een interview. 
 Maar heeft Barber gelijk? Waar 
baseert hij zijn idee op? Is zijn idee 
überhaupt nieuw? En wat zouden de 
consequenties zijn als burgemeesters 
inderdaad de wereld zouden regeren? 
Zijn de geschetste wereldproblemen 
daadwerkelijk het hoofd te bieden zoals 
Barber denkt? Of is er juist behoefte 
aan meer hybride bestuursvormen, 
zoals bijvoorbeeld bepleit door 
Oxford-hoogleraar Zielonka? Zielonka 
stelt Europa voor als een lappendeken 
van landen, regio’s en steden die op 
allerlei schaalniveaus samenwerken en 
hun eigen regels maken.
 In deze lezing geeft Martin Boisen 
een reflectie op de verschillende visies 
over de stadstaat als hedendaagse 
bestuursvorm.
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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 
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 wekelijks verstuurd en geeft een 
overzicht van de activiteiten die Studium 
Generale Leiden die week 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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