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Voorwoord
Beste lezer,

Met knallende kurken openen we het 
jaar 2017. En het wordt een jaar van vele 
verjaardagen en jubilea: het is 100 jaar 
geleden dat in Leiden De Stijl werd 
opgericht, Luther gaf 500 jaar geleden 
het startsein voor de Reformatie en het 
is dit jaar de 100e verjaardag van de 
Russische revolutie. Daarnaast is 2017 
ook voor de universiteit een bijzonder 
jaar: het is het Leiden Asia Year, met 
de opening van de Aziëbibliotheek als 
officieel startpunt. Kortom, Studium 
Generale heeft voldoende haakjes 
om een interessant programma aan op 
te hangen.

In dit eerste kwartaal van het nieuwe 
jaar beginnen we met de reeks over 
100  jaar De Stijl. Deze serie is gekoppeld 
aan de Stijl-exposities bij het Gemeente-
museum en Museum De Lakenhal. Om 
deze koppeling optimaal tot zijn recht 
te laten komen, loopt deze serie door 
tot in het volgende kwartaal. 

Daarnaast besteden we aandacht aan 
complexe netwerken. Netwerken 
vormen de ruggengraat van onze heden-
daagse maatschappij – denk aan het 
transport van mensen, goederen, geld, 

informatie, energie. Maar het laten 
functioneren van netwerken is een 
grote uitdaging en de noodzakelijke 
kennis hiervoor is nog niet beschikbaar.

In de serie Allemaal taal! besteden we 
aandacht aan de specialisaties van de 
opleiding Taalwetenschap in Leiden: 
Taal en Cognitie, Taal en Communicatie, 
Taalbeschrijving en Vergelijkende 
Indo-Europese Taalwetenschap. Wat 
is de relatie tussen taal en ons brein? 
Hoe zit het met taalgebruik en de 
communicatieve effecten daarvan?

En dan hebben we uiteraard nog onze 
maandelijks terugkerende activiteiten: 
Wat bezielt de universiteit?, over het 
hoe en waarom van de universiteit, en 
de Engelstalige avonden in de serie 
Global Challenges, over hedendaagse 
uitdagingen in de wereld(politiek).

Wij staan te trappelen om 2017 te 
starten en we nodigen u van harte uit 
om bij onze activiteiten aanwezig te zijn.

Het Bureau Studium Generale 
Yvonne Leunissen 
Pink Meltzer 
Tilman Grünewald
Anne Seghers
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Waar komt het Nederlands vandaan? NA DE PAUZE:  
Taalwetenschap en de prehistorie
De sturende kracht van taal    
De taal van argumenteren en overtuigen   
What is in a word? (in English)    
Talen in het heden bieden zicht op het verleden De Kleine Sunda-eilanden

Moedertaal in de steigers    
Het horen van spraak en muziek met een cochleair implantaat 

The Energy Transition Or, The Undoing of a Faustian Bargain 
To be announced later     

Competitiecultuur     
Publicatiecultuur     

Real-World Networks      
Visualization and Simulation of Large Real-World Networks  
Economic and Financial Networks   
Early-warning Signals in Financial Networks   
Epidemics on Networks     
What Makes Network Problems Hard to Solve?  

Robots die voelen, scheppen en falen   

De Stijl als lichtend voorbeeld NA DE PAUZE:   
Een Stijl      
Een wereld in primaire kleuren Het leven en werk van Piet Mondriaan
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Wat kun je nu eigenlijk allemaal met 
taal? De opleiding Taalwetenschap in 
Leiden is de breedste van Nederland. Er 
zijn vier specialisaties: Taal en Cognitie, 
Taal en Communicatie, Taalbeschrijving 
en Vergelijkende Indo-Europese 

Taalwetenschap. De laatste twee 
zijn uniek in Nederland. Tijdens deze 
Studium Generale komen alle 
specialisaties aan bod. Wetenschappers 
in Leiden doen bijvoorbeeld onderzoek 
naar de relatie tussen taal en ons brein, 
naar taalgebruik en de communicatieve 
effecten daarvan, maar ook naar de 
geschiedenis van talen en de gevolgen 
van het verdwijnen ervan. 

Lezingen op dinsdagavonden
7, 21 en 28 februari
7, 14, 21 en 28 maart
19.30 tot 21.00 uur, 
op 7 februari tot 22.00 uur
Zaal 011
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Taalwetenschap in Leiden
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 DI | 07 | 02
Waar komt het Nederlands 
vandaan?

Dr. Alwin Kloekhorst, Universitair 
Docent Vergelijkende Taalweten-
schap, Leiden University Centre for 
Linguistics (LUCL), Universiteit Leiden

Hoe kan het dat het Nederlands 
zoveel op z’n buurtalen, het Duits en 
het Engels, lijkt? En waarom lijkt het 
nauwelijks op die andere buurtaal, 
het Frans? Waarom lijken de woorden 
voor ‘moeder’, ‘broeder’, en ‘dochter’ in 
het Sanskrit (mātar, bhrātar, en duhitar, 
respectievelijk) zoveel op de Nederland-
se vorm? Waar komt het Nederlands 
vandaan?

 Al deze vragen vinden hun antwoord 
in de vergelijkende taalwetenschap, de 
tak van taalwetenschap die zich bezig 
houdt met taalverwantschappen, het 
vaststellen van taalstambomen, en 
het reconstrueren van prehistorische 
taalstadia. Aan de hand van boven-
staande vragen zal Alwin Kloekhorst u 
tijdens deze lezing deelgenoot maken 
van de nieuwste inzichten in dit veld, en 
u vertellen waar het Nederlands nou 
precies vandaan komt, en hoe de 
structuur van de grote Indo-Europese 
taalfamilie waartoe het Nederlands 
behoort, bepaald kan worden.

 NA DE PAUZE:

Taalwetenschap en de 
prehistorie

Dr. Tijmen Pronk, Universitair Docent 
Vergelijkende Taalwetenschap, LUCL, 
Universiteit Leiden

De Indo-Europese taalfamilie, waar u op 
het college van Alwin Kloekhorst kennis 
mee gemaakt hebt, gaat terug op een 
vooroudertaal die duizenden jaren voor 
Christus gesproken werd. Kunnen we 
aan de hand van de kenmerken van de 
talen die tot de Indo-Europese 
taalfamilie behoren bepalen wanneer 
en waar die prehistorische oertaal 
gesproken werd? Het blijkt dat we 
inderdaad in staat zijn een regio aan te 
wijzen waar op een bepaald moment 
mensen leefden die een Indo-Europese 
oertaal gesproken moeten hebben. 
Kunnen we dan ook iets zeggen over de 
sprekers van die oertaal? En in hoeverre 
vallen taalkundige hypotheses over die 
sprekers in overeenstemming te 
brengen met andere bronnen over de 
prehistorie, zoals de archeologie en 
de archeogenetica? Dit college gaat in 
op deze vragen en laat zien wat de 
bijdrage van de taalwetenschap is in 
de bestudering van de prehistorie.

Vergelijkende Taal-
wetenschap: de tak die 
zich bezig houdt met 
taalverwantschappen
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Allemaal taal

 DI | 21 | 02
De sturende kracht van taal

Dr. Ronny Boogaart, Universitair 
Docent Nederlandse Taalkunde en 
Taalbeheersing, LUCL, Universiteit 
Leiden

Een glas kan ‘halfvol’ of ‘halfleeg’ zijn. 
Dat is misschien wel het bekendste 
voorbeeld van de sturende kracht van 
taal. De werkelijkheid is hetzelfde, maar 
door je woordkeus stuur je de lezer 
of luisteraar in één bepaalde richting. 
Wel bijschenken of niet, bijvoorbeeld. 

Die functie van taal is een aantal jaren 
geleden ook ontdekt door de NS. 
Sindsdien heet een stoptrein zonder 
wc een ‘sprinter’ en heeft een trein niet 
langer ‘vijf minuten vertraging’, maar 
‘vertrekt’ hij ‘over vijf minuten’. Dat je 
kan sturen met de keuze van woorden 
zal dus duidelijk zijn. In deze lezing zal 
Ronny Boogaart laten zien dat we hier te 
maken hebben met een veel algemene-
re eigenschap van taal, die vaak veel 
subtieler is dan de keuze tussen ‘halfvol’ 

of ‘halfleeg’ of tussen ‘sprinter’ en 
‘stoptrein’. Uiteindelijk gaat het bij 
communicatie nooit om wat mensen 
letterlijk zeggen maar altijd om de 
conclusie waar ze op aansturen.

 DI | 28 | 02
De taal van argumenten en 
overtuigen

Dr. Henrike Jansen, Universitair 
Docent Argumentatie Theorie en 
Retorica, LUCL, Universiteit Leiden

Het denken over hoe je een standpunt 
het beste kunt verdedigen is begonnen 
in de klassieke oudheid. Veel van de 
ideeën die toen al zijn ontwikkeld, 
spelen ook vandaag de dag nog een 
belangrijke rol in de theorie van 
argumenteren en overtuigen, uiteraard 
in een modern jasje. In het huidige 
maatschappelijke klimaat, waarin 
discussies over actuele thema’s op het 
scherpst van de snede worden gevoerd, 
is het belangrijk om deze theorie te 
beheersen. Niet alleen om zelf een sterk 
betoog te kunnen houden, maar ook om 
te kunnen beoordelen of de argumen-
ten van een ander wel hout snijden. 
Daarvoor is het niet alleen nodig om 
kennis van drogredenen te hebben, 
maar ook van andere strategieën die het 
zicht op de werkelijke argumentatie 
belemmeren. In deze lezing worden, na 
een korte introductie in de geschiedenis 
van argumentatie en retorica, een 
aantal van deze strategieën besproken 
aan de hand van actuele voorbeelden.
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 DI | 07 | 03 (in English)
What is in a word?

Dr. Felix Ameka, University Lecturer 
African Languages, Cultures and 
Linguistics, LUCL, Leiden University

All languages have WORDS and each 
word in any language is an entire world 
in itself as it represents a categorisation 
of the lived experience of its speakers. 
Speakers use words of their languages 
to represent reality and their under-
standing of reality is shaped by the 
words they use to characterise it. 
We use words to think together and to 
bring about change in the world. 
Words are culturally motivated and 
provide clues to history, modes of 
thinking, and patterns of interaction in 
a society. When linguists document 
languages, they systematically 
investigate the meanings of words 
to expose the worlds contained in 
them. In this lecture we will explore the 
ways in which one can discover the 
meanings of words of a language. 
We will examine words for everyday 
objects such as kist or doos (Dutch); 
words for head pad in various African 
languages, as well as words for everyday 
events such as carrying (English) or 
dragen, sjouwen, vervoeren etc.
(Dutch) and their equivalents in some 
other languages. We will show how 
word meanings vary across languages 
and reflect values and preoccupations 
and how they code culture specific 
logics.

 DI | 14 | 03
Talen in het heden bieden zicht 
op het verleden
De Kleine Sunda-eilanden

Prof.dr. Marian Klamer, hoogleraar 
Austronesische en Papua Taalkunde, 
LUCL en Leiden University Institute 
for Area Studies, Universiteit Leiden

Taalkundigen bestuderen taal als 
tekensysteem, en kijken daarbij naar de 
klanken, de structuur, de betekenis en 
het gebruik van taal. Maar de woorden 
en structuren van een taal bevatten 
ook allerlei sporen van het verleden van 
sprekers. Door het bestuderen van 
dergelijke sporen kan taal dienen als een 
soort projector die ons terugvoert in 
de tijd. 
 In het gebied in Oost Indonesië waar 
het onderzoeksproject van Marian 
Klamer loopt, worden tientallen talen 
gesproken die tot verschillende 
taalfamilies (Papua en Austronesisch) 
behoren, en dus niet afstammen van 
dezelfde oertaal. Beschreven histori-
sche bronnen van dit gebied ontbreken 
veelal; de geschiedenis van lokale 
groepen is vervat in hun orale tradities, 
en sporen ervan zijn ook te vinden in 
hun woordenschat. In deze lezing wordt 
ingegaan op de vraag: Hoe kun je via de 
studie van hun taal de geschiedenis van 
mensen op de Kleine Sunda-eilanden 
reconstrueren? Dit zal worden 
geïllustreerd aan de hand van (i) de 
structuur van telwoorden en (ii) de 
spreiding van cultuurspecifieke 
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Allemaal taal

woorden in deze regio. Het biedt nieuwe 
inzichten over welke groepen ooit 
met elkaar in contact zijn geweest, en 
waaruit dat contact bestond.

 DI | 21 | 03
Moedertaal in de steigers

Prof.dr. Claartje Levelt, hoogleraar 
Eerste Taalverwerving, LUCL en 
Leiden Institute for Brain and 
Cognition (LIBC), Universiteit Leiden

Hoe hebben we toch allemaal onze 
moedertaal verworven? Zonder 
expliciete instructie moesten we als 
baby de code van onze moedertaal maar 
zien te kraken (Kuhl, 2004). We moesten 
eenheden, woorden, zien te vinden in 
de spraakbrij die de mensen over 
ons uitstortten, en de bijbehorende 
betekenissen ontdekken. Ook moesten 
we analyseren op welke manier die 
woorden met elkaar verbonden konden 
worden in zinnen. Vervolgens moesten 
we deze kennis in de praktijk brengen, 
en woorden en zinnen gaan produceren. 
Dit is nog maar een fractie van wat 
we aan taalkennis hebben moeten 
verwerven, en des te indrukwekkender 
is het dat de code van de moeder-
taal binnen een jaar of vier groten-
deels gekraakt is. Claartje Levelt zal 
aan de hand van kindertaalproducties 
een aantal stadia uit het taalverwer-
vingsproces illustreren, en zal laten zien 
hoe taalkundigen achter de taal-
kennis van jonge baby’s proberen te 
komen. 

 DI | 28 | 03
Het horen van spraak en muziek 
met een cochleair implantaat

Daan van de Velde MPhil, docent 
fonetiek, LUCL en LIBC, Universiteit 
Leiden

De kant van de taalkunde die over het 
waarnemen en produceren van spraak 
gaat heet de fonetiek. Fonetici vragen 
zich af hoe mensen verschillende 
spraakklanken maken en hoe het gehoor 
ze van elkaar kan onderscheiden. 
Het onderzoek daarnaar is niet alleen 
relevant voor sprekers en luisteraars bij 
wie dat geen probleem vormt, maar 
ook voor mensen die daar problemen 
mee hebben. Een voorbeeld van 
mensen met een abnormaal gehoor zijn 
mensen met een cochleair implantaat 
(CI). Dat is een chirurgisch geimplan-
teerd gehoorapparaat waarmee dove 
mensen weer tot op zekere hoogte 
kunnen horen. Hoewel deze apparaten 
voor veel mensen verbluffend goed 
werken, zijn er grote verschillen 
met normaal gehoor. In deze lezing 
introduceert Daan van de Velde de 
fonetiek en gaat hij in op de vraag hoe 
CI’s werken, hoe spraak en muziek 
klinken voor gebruikers van CI’s en wat 
hun mogelijkheden en beperkingen zijn. 
Hij illustreert dit met veel geluidsvoor-
beelden.
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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
February 8 and March 1
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 | 08 | 02
The Energy Transition
Or, The Undoing of a Faustian Bargain

Speaker: prof.dr. Gert Jan Kramer, 
Professor of Sustainable Energy 
Supply at Utrecht University
Discussant: dr. Paul Behrens, 
Assistant Professor of Energy and 
Environmental Change, Leiden Univer-
sity College

The dependence of our civilization on 
fossil energy cannot be overempha-

mines”) to the first Oil Crisis in the 1973, 
the world has mostly worried about the 
finitude of fossil fuel resources. 
 Today, our worry is not the lack of 
fossil resources, but rather that there is 
too much of them. The real limit to 
fossil fuels is the atmosphere, not the 
geosphere. In the present rate, the world 
has only 9 years of carbon emissions 
left before it has a 50/50 chance of 
exceeding the limit of 1,5 degree global 
temperature rise. 
 Our Faustian bargain is that fossil 
fuels allowed us to build an affluent 
society and to multiply our numbers. 
Now the reckoning has come: we have 
to face up to the finitude of our planet. 
Thankfully we have technology to 
rebuild our energy system and make 

it sustainable. We ‘just’ need to get our 
act together and raise The Energy 
Question to the top of the world’s 
agenda and deliver the change. How we 
might do this and what this would likely 
entail – technically, economically and 
socially – is the topic of this lecture.

 WED | 01 | 03
To be announced later on our website

Wat bezielt de
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sized. From the food we eat to the travel 
we do and the cities we live in, none of 
it would look the same without fossil 
fuels. From 1865, when Jevons tabled 
The Coal Question (“an inquiry 
concerning the progress of the nation, 
and the probable exhaustion of our coal 

The real limit to fossil 
fuels is the atmosphere, 

not the geosphere
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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 
elke tweede dinsdag van de maand 
14 februari en 
14 maart
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

 

14|02 - 14|03 • 2017

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

 DI | 14 | 02
Competitiecultuur

Met o.a. prof.dr. G.J.M. van den Brink, 
hoogleraar Wijsbegeerte, Centrum 
Èthos, Vrije Universiteit Amsterdam, 
tot december 2015 hoogleraar 
maatschappelijke bestuurskunde, 
Universiteit van Tilburg, redacteur 
en medeauteur van Goed werk voor 
academici (Stichting Beroepseer, 
2016)

Heeft toegenomen onderzoekscompeti-
tie geleid tot een academische ratrace? 
Vermindert dit de kwaliteit van de 

wetenschap? Moeten we vormen van 
rivaliteit die het huidige universitaire 
leven kenmerken temperen en meer 
inzetten op samenwerking en gemeen-
schapsvorming? En is de betrokken 
wetenschapper tegenwoordig beter af 
buiten de academie?

 DI | 14 | 03
Publicatiecultuur

Met o.a. prof.dr. Johan Rooryck, 
hoogleraar Franse Taalkunde, 
Universiteit Leiden, voormalig 
hoofdredacteur Lingua, sinds 2016 
hoofdredacteur van Glossa, de Fair 
Open Access opvolger van Lingua

Hoe is het om wetenschapper te zijn in 
een tijdperk waar citatiescores en 
impact factoren bepalend zijn voor je 
wetenschappelijke carrière? Hoe zit 
het systeem van peer review precies 

in elkaar? Waarom wordt er met 
gemeenschapsgeld driedubbel betaald 
voor wetenschappelijk onderzoek: door 
onderzoeksfinanciering, publicatie-
bijdragen en abonnementskosten? 
Staan we aan het begin van een periode 
van Open Access?

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

Vermindert de kwaliteit 
van de wetenschap?

Hoe zit het systeem 
van peer review 

precies in elkaar?
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 februari DI 07
  
  WED 08 
  DI 14
  MON 20
  DI 21
  ZA 25 

  MON 27
  DI 28
 

 maart WED 01 
  MON 06
  DI 07
  WO 08

  MON 13
  DI 14
  DI 14 
  MON 20
  DI 21
  WO 22
  MON 27
  DI 28

19.30 Dr. Alwin Kloekhorst Waar komt het Nederlands vandaag NA DE PAUZE:

 Dr. Tijmen Pronk Taalwetenschap en de prehistorie
19.00 Prof.dr. Gert Jan Kramer  The Energy Transition, or, The Undoing of a Faustian Bargain 
19.30 Met o.a. prof.dr. G.J.M. van den Brink  Competitiecultuur     
19.30 Professor Frank den Hollander  Real-World Networks      
19.30 Dr. Ronny Boogaart  De sturende kracht van taal     
19:00 Dr. Peter van der Putten   Robots die voelen, scheppen en falen
 en dr. Maarten Lamers                                                                                                                 
19.30 Dr Michael Emmerich  Visualization and Simulation of Large Real-World Networks  
19.30 Dr. Henrike Jansen  De taal van argumenteren en overtuigen    

19.00   To be announced later    
19.30 Dr Diego Garlaschelli  Economic and Financial Networks     
19.30 Dr. Felix Ameka  What is in a word? (in English)     
19.30 Jonneke Jobse  De Stijl als lichtend voorbeeld NA DE PAUZE:    
 Maarten van Maanen en Ruchama Noorda  Een Stijl      
19.30 Dr Diego Garlaschelli  Early-warning Signals in Financial Networks    
19.30 Met o.a. prof.dr. Johan Rooryck  Publicatiecultuur      
19.30 Prof.dr. Marian Klamer  Talen in het heden bieden zicht op het verleden De Kleine Sunda-eilanden

19.30 Professor Frank den Hollander  Epidemics on Networks      
19.30 Prof. dr. Claartje Levelt  Moedertaal in de steigers     
15.30 Dr. Lieke Wijnia  Een wereld in primaire kleuren Het leven en werk van Piet Mondriaan 
19.30 Dr Michael Emmerich  What Makes Network Problems Hard to Solve?    
19.30 Daan van de Velde MPhil  Het horen van spraak en muziek met een cochleair implantaat 
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Dr Michael Emmerich, 
Dr Diego Garlaschelli, 
Professor Frank den Hollander

Networks are the backbone of modern 
society. Technological developments 
have created large networks for the 
transport of people, goods, informa-
tion, money and energy. For instance, 
billions of people in the world are 
connected via the internet.

In this series we give examples of 
real-world networks, discuss key 
questions, describe key models, and 
explain how networks can be analysed, 
simulated, controlled and optimised. 

Lectures on Monday nights
20 and 27 February
6, 13, 20 and 27 March
7:30 pm to 9:00 pm
Room 011
Lipsius Building
Cleveringaplaats 1
Leiden

Further information: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Challenges and 
Perspectives

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale
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 MO | 20 | 02
Real-World Networks 

Frank den Hollander, Professor of 
Probability; Analysis and Stochastics, 
Mathematical Institute, Leiden 
University

This opening lecture describes examples 
of large networks in society. Empirical 
properties of real-world networks 
show a high degree of universality. 
Some key questions and key challenges 
are discussed.

biological processes, traffic simulation 
and dynamics of social networks. 
Moreover, some ideas about underlying 
computational techniques, their 
capabilities and limitations, are 
discussed.

 MO | 06 | 03
Economic and Financial 
Networks

Dr Diego Garlaschelli, Associate 
professor; Econophysics and Network 
Theory, Leiden Institute of Physics, 
Leiden University

Investors, traders, banks, firms, and 
governments form intricately connected 
networks that determine the function-
ing and the (in)stability of economies 
and markets. Often, complete 
information about these networks is not 
available. How can these networks be 
described? Can they be reliably 
reconstructed from partial information? 
Can the risk of collapse of a financial 
network be estimated?

 MO | 13 | 03
Early-warning Signals in 
Financial Networks 

Dr Diego Garlaschelli, Associate 
professor; Econophysics and Network 
Theory, Leiden Institute of Physics, 
Leiden University

While financial systems appear to be 
stable most of the time, big unforeseen 
events such as the financial crisis in 2008 
have shown that major instabilities can 

 MO | 27 | 02
Visualization and Simulation of 
Large Real-World Networks 

Dr Michael Emmerich, Associate 
professor; Algorithms and Software 
Technology, Leiden Institute of 
Advanced Computer Science, Leiden 
University

This lecture discusses how computers 
can be used to simulate the growth 
and dynamics of real world networks. 
Examples from various areas of network 
simulation will be given, such as 
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Global networks

develop abruptly. What are the network 
origins of such instabilities? Is it possible 
to determine whether a financial 
network is departing from an equilibri-
um state? Can early-warning signals 
of financial collapse be identified in real 
networks?

 MO | 20 | 03
Epidemics on Networks 

Frank den Hollander, Professor of 
Probability; Analysis and Stochastics, 
Mathematical Institute, Leiden 
University

What characteristics of a network are 
crucial in determining how a disease 
spreads over it? Can a network sustain 
an epidemic or not? What measures 
can be taken to avoid an epidemic?

 MO | 27 | 03
What Makes Network Problems 
Hard to Solve? 
Transitions in Computational Complexity

Dr Michael Emmerich, Associate 
professor; Algorithms and Software 
Technology, Leiden Institute of 
Advanced Computer Science, Leiden 
University

This lecture is about practically relevant 
problems on networks and their 
difficulty, ranging from simple problems 
to problems that seem to be almost 

impossible to solve – even on parallel 
computers. Many of the very difficult 
problems are related to complex 
networks: for instance finding optimal 
round trips, detecting community 
structures, or finding energy minimal 
states in crystal structures. Surprisingly, 
often problems that are at first glance 
very similar to these problems, such as 
finding a shortest path or finding energy 
minimal states on planar lattices, can be 
solved in short time. Complex network 
theory has recently offered a partial 

understanding of what, essentially, 
makes problems difficult to solve. 
This research might shed a new light to 
one of the biggest unsolved problems 
in computer science and mathematics 
– the ‘NP not equals P’ conjecture.

Many of the very difficult 
problems are related to 

complex networks

Can early-warning signals 
of financial collapse be 

identified in real networks?
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Hutspot SG biedt dé mix van het 
seizoen! Die bestaat dit keer uit een 
samenwerking van SG met het 
Nederlands Studenten Kamerkoor.
SG organiseert een lezing over robots 
die voelen, scheppen en falen als 
randprogramma bij het gezongen 
project van het Nederlands Studenten 
Kamerkoor over het spanningsveld 
tussen emotie en abstractie.

Emotioneel Abstract
Het Nederlands Studenten Kamerkoor 
zingt in februari en maart 2017 het 
programma ‘Emotioneel Abstract’. 
‘Emotioneel Abstract’ varieert van 
abstracte klankwolken tot ontroerende, 
grappige of beklemmende muziek. 
Muziek is nauw verbonden met 
emotie. Abstractie lijkt eerder in andere 
kunstdisciplines te zien. Wat betekent 
abstractie voor het ervaren van 

emoties? Nu onze communicatie 
steeds meer via een plat scherm 
verloopt, is deze vraag relevanter dan 
ooit.

 Programma
Folke Rabe (1935) Rondes
Daan Manneke (1939) Madrigaal
Frans Geysen (1936) doe
Säde Rissanen (1965) Jabberwocky
György Ligeti (1923-2006) Lux Aeterna
Lasse Enersen (1978) Agua Nocturna
David Porcelijn (1947) In shikara tala
Karel Goeyvaerts (1923-1993) Mon doux 
pilote s’endort aussi
Sebastiaan van Steenberge (1974) O 
Crux Splendidior
Arr. Harold Lenslink (1952) Popovia
Arr. John Damsma (1944) The Typewriter
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Muziek is nauw verbonden 
met emotie. Abstractie 
lijkt eerder in andere 

kunstdisciplines te zien
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Robots die voelen, scheppen 
en falen

Dr. Peter van der Putten en dr. 
Maarten Lamers zijn creative 
researchers bij het Media Technology 
programma van het Leiden Insitute of 
Advanced Computer Science (LIACS), 
Universiteit Leiden

Intelligente Robots staan volop in de 
aandacht, maar bestaan er ook emo-
tionele robots? Creatieve robots? Of 
hulpeloze of nutteloze robots? En waar-
om is dit van belang? Aan de hand van 
inspirerende voorbeelden wordt aan-
getoond dat robots meer zijn dan alleen 
maar slim, en dat we wat kunnen leren 
van de robots over wie we zijn als mens 
en dier.

 Tijd en plaats
19.00 tot 20.00 uur: 
Robots die voelen, scheppen en falen
20.15 tot 22.00 uur: 
Emotioneel Abstract

Hartebrugkerk 
Haarlemmerstraat 110
2312 GD Leiden
• De entree is 12 euro voor studenten 
 en 18 euro voor niet-studenten, in de 
 voorverkoop krijg je 2 euro korting. 
 De voorverkoop vindt plaats via 
 www.nskk.nl tot de dag voor het  
 concert.
• In de pauze is het mogelijk om tegen 
 een kleine vergoeding koffie, thee en 
 versnaperingen te krijgen.
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100 jaarDe Stijl
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In 1917 richtte kunstenaar Theo van 
Doesburg in Leiden het tijdschrift 
De Stijl op. Inmiddels is dit honderd jaar 
geleden en weten we dat het tijd-
schrift uitgroeide tot een internationale 
beweging die streefde naar een radicale 
hervorming van de kunst, vormgeving 
en architectuur – en zelfs van de 
samenleving. Naast Van Doesburg 
waren onder andere ook Piet Mondri-
aan, Gerrit Rietveld, J.J.P. Oud en Bart 
van der Leck verbonden aan De Stijl. 

Primaire kleuren, minimalisme, en 
loodrechte lijnen zijn kenmerkend voor 
hun werk en maakten de beweging 
wereldberoemd.
 De honderdste verjaardag van De 
Stijl wordt in heel Nederland gevierd. 
Ook Studium Generale staat hier graag 
bij stil. Met een serie lezingen belichten 
we het ontstaan van De Stijl, de invloed 
op verschillende disciplines en de 
hedendaagse betekenis van De Stijl 
in verschillende vakgebieden. 
 Deze serie komt tot stand in 
samenwerking met Museum De 
Lakenhal en het Gemeentemuseum 
Den Haag. De lezingen sluiten 
inhoudelijk aan bij de tentoonstellingen 
die beide musea in het Stijljaar 
organiseren. 

De lezingen vinden plaats op verschillen-
de locaties in Leiden en Den Haag. 
De serie loopt gedurende de maanden 
maart, april en mei. 
Lezingen op woensdagen
8 en 22 maart
12 en 19 april
10 en 17 mei

Exposities in het kader van 100 jaar 
De Stijl:
Piet Mondriaan en Bart van der Leck - 
De uitvinding van een nieuwe kunst
11 februari t/m 21 mei 2017
Gemeentemuseum Den Haag
 
Kijk voor een vooruitblik op de lezingen 
in mei en juni op de website van 
Studium Generale.

Informatie over alle andere activiteiten 
in 2017 in het kader van 100 jaar De Stijl 
vindt u hier:

Overzicht Nederland: nbtc.nl/mtdd
Overzicht Leiden: leiden.nl/destijl

8|03 - 17|05 • 2017

een eeuw vol invloed op kunst, 
vormgeving en architectuur
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100 jaar De St ijl

 WO | 08 | 03
De Stijl als lichtend voorbeeld

Jonneke Jobse, kunsthistoricus, 
auteur The Stijl Continued: The 
Journal Structure (1958-1964), An 
Artists’ Debate, werkt als zelfstandig 
onderzoeker en als redacteur van 
de elfdelige boekenreeks Kunstkritiek 
in Nederland 1885-2015.

In de zomer van 1951 organiseerde het 
Stedelijk Museum in Amsterdam een 
grote overzichtstentoonstelling van 
De Stijl. De pers reageerde verdeeld. 
Sommige recensenten schilderden De 
Stijl af als een wereldvreemde beweging 
die ondanks de hooggestemde idealen 
geen aansluiting had kunnen vinden 
bij de samenleving. Wat hen betreft 
behoorde De Stijl definitief tot het 
verleden, maar er waren ook critici en 
kunsthistorici die van mening waren dat 
het door De Stijl nagestreefde ideaal 
van een samengaan van architectuur en 
beeldende kunsten nog altijd levensvat-

baar was en een voorbeeld zou kunnen 
vormen voor jongere generaties.
Jonneke Jobse laat in deze lezing zien 
welke rol de expositie heeft gespeeld in 
het debat dat na de Tweede Wereld-
oorlog onder architecten en beeldend 
kunstenaars is gevoerd over het belang 
van samenwerking. De wederopbouw 
was in de jaren vijftig nog in volle 
gang. In hoog tempo werden er nieuwe 
woonwijken uit de grond gestampt en 
ook beeldend kunstenaars wilden een 
bijdrage leveren aan de modernisering 
van de Nederlandse leefomgeving.
 19:30 uur, Klein Auditorium, 
 Rapenburg 73, Leiden
 NA DE PAUZE:

Een Stijl
Maarten van Maanen, redactioneel 
ontwerper en vaste ontwerper van 
kunsthuis SYB
Ruchama Noorda, kunstenaar

Het manifest van De Stijl werd geken-
merkt door een krachtig idealisme en de 
wens om de wereld te verbeteren. 
Om deze radicale, transformatieve en 
utopische kant van De Stijl te herinneren 
en nieuw leven in te blazen, werkt een 
groep internationale hedendaagse 
schrijvers, kunstenaars en ontwerpers 
aan een nieuwe krant, geïnspireerd op 
De Stijl. 
 Deze publicatie, getiteld Een Stijl, 
legt de nadruk op de beeldende 
kwaliteiten van de activistische, 
coöperatieve, magisch/occulte, 
ecologische en feministische aspecten 
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van een nieuwe Stijl. Een Stijl zal richting 
geven aan een nieuwe stroming en 
pacifistische avant-garde. De uitgave 
wordt daarmee een lijfblad voor alter-
natieven, moderne primitieven en 
burgerlijke ongehoorzaamheid. De 
eenmalige uitgave ademt 100 jaar De 
Stijl in en blaast een nieuwe stroming 
uit.

 WO | 22 | 03
Een wereld in primaire kleuren
Het leven en werk van Piet Mondriaan

Dr. Lieke Wijnia, kunsthistoricus en 
religiewetenschapper, werkt als 
onderzoeker bij het Gemeentemuseum 
Den Haag, tbv. het jubileumjaar 
Mondrian to Dutch Design 2017

Weinig kunstenaars hebben zichzelf zo 
vaak opnieuw uitgevonden als Piet 
Mondriaan (1872-1944). Van realistische 
landschappen tot aan zijn wereld-
beroemde geometrische abstractie, 
volbracht Mondriaan een ware 
ontdekkingstocht door de moderne 
kunst. Met een onbegrensde nieuws-
gierigheid naar het nieuwe, omarmde hij 
het dynamische leven in Amsterdam, 
Parijs, Londen en New York en vertaalde 
dit in zijn schilderijen. Aan de hand 
van de Mondriaancollectie van het 
Gemeentemuseum Den Haag, de 
grootste in de wereld, volgt deze lezing 
Mondriaans leven én werk. Van de 
vroege avontuurlijke landschappen die 
hij schildert in en om Amsterdam en 
Domburg, langs de fundamentele 

abstractie die hij aantreft in Laren en 
Parijs, helemaal tot aan New York waar 
hij een radicaal nieuw ritme ontdekt dat 
zijn laatste meesterwerk Victory Boogie 
Woogie (1942-1944) definieert. Maak 
kennis met een van de modernste 
kunstenaars van de twintigste eeuw!
 19:30 uur, zaal 3.01, Wijnhaven-
 gebouw, Turfmarkt 99, Den Haag
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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 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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