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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.
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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.universiteitleiden.nl/studium-generale
www.facebook.com/studium.generale.
universiteit.leiden
www.twitter.com/sgleiden
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Voorwoord
Onlangs is ontdekt dat de schildermees-
ter Rembrandt van Rijn niet één maar 
twee keer ingeschreven is geweest als 
student aan de Universiteit Leiden. 
Het was al bekend dat de molenaars-
zoon zich op 20 mei 1620 inschreef voor 
de studie ‘Letteren’ aan de ‘Leytsche 
Universiteit’, maar nu is uit een 
zogeheten recensielijst gebleken dat hij 
in 1622 zijn herinschrijving regelde 
onder de naam ‘Rembrandus Hermanni’. 
Daarbij wordt ook vermeld dat hij nog 
bij zijn ouders woonde. Zo blijkt maar 
weer dat de tijden niet veranderen. 
Namens Studium Generale wensen wij 
alle nieuwkomers en oudgedienden een 
mooi en leerzaam studiejaar. En zoals 
u van ons gewend bent, biedt Studium 
Generale in de avonduren weer de 
nodige leering ende vermaeck. 
 In de maanden september en 
oktober hebben wij een goed gevuld 
lezingenprogramma. 
 Vier met ons honderdvijftig jaar 
periodiek systeem der elementen met 
de serie ‘In je element’ en hoor 
verschillende wetenschappers en 
wetenschapshistorici over hun favoriete 
element. Verdiep je in het leven en 
werk van de beroemde Romeinse 
redenaar Cicero. Of kom naar onze reeks 
Passie voor de ander!?    
 Hopelijk zien we jullie bij één van 
onze avonden. 

Foreword
Recently, it was discovered that the 
famous painter Rembrandt van Rijn was 
registered at Leiden University not 
once but twice. It was already known 
that the miller’s son enrolled on 20 May 
1620 for the study ‘Literature’ at the 
‘Leytsche Universiteit’. But now, it 
appears that he re-registered in 1622 
under the name ‘Rembrandus 
Hermanni’. It also says that he still lived 
with his parents. It goes to show that 
times do not change. On behalf of 
Studium Generale, we wish the 
newcomers and old-timers a great and 
educational academic year. And as 
always Studium Generale offers an 
evening program that enlightens and 
entertains.
 In the months of September and 
October we offer a well-stocked lecture 
program.
 Celebrate the one hundred and 
fiftieth birthday of periodic table of 
elements with the series ‘In your 
element’ and listen to various scientists 
and science historians talk about their 
favorite element. Immerse yourself in 
the life and works of the famous Roman 
orator Cicero. Or come to our lecture 
series ‘Passion for the other!?’
 We hope to see you soon!
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DO I 5 I 09
DO I 12 I 09

DO I 19 I 09

DO I 26 I 09

WED I 11 I 09
WED I 9 I 10

DI I 10 I 09
DI I 17 I 09
DI I 24 I 09

DI I 1 I 10
DI I 8 I 10

WO I 18 I 09
WO I 16 I 10

MA I 23 I 09
MA I 30 I 09

MA I 7 I 10
MA I 14 I 10
MA I 21 I 10
MA I 28 I 10

DO I 10 I 10
DO I 24 I 10 

Een spelletje patience De geschiedenis van het periodiek systeem der elementen

Zuurstof (O) Het bijzondere verhaal van een onbekende Bredanaar NA DE PAUZE:

Carbon (C) Graphene as the material of the future  
Koper (Cu) Een mijnbouwkundige blik op de stad NA DE PAUZE:

Goud (Au) ‘Gouden bergen’, de effecten van goudmijnbouw in West-Afrika 
Helium (He) Het koudste plekje op aarde NA DE PAUZE:

Platina (Pt) Het element voor het energievraagstuk  

Topic to be announced    
Topic to be announced 

Cicero de politicus (tegen Catilina en tegen Antonius) 
Cicero de filosoof    
Cicero de redenaar   
Cicero de advocaat (de verdediging van Milo) 
Cicero na zijn dood   

Topic to be announced    
Topic to be announced 

De kracht van kunst als kompaan   
Het goede leven & de vrije markt   
Compassie in Leiden     
Compassie in de zorg   
Compassie in het dierenrijk: feit of fabel?  
Compassie in de praktijk NA DE PAUZE:

Compassie en nabijheid 
    
Geopolitiek in de praktijk en de menselijke factor  
Van sjaars tot schildermeester Rembrandt en de Universiteit Leiden



In je element 
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Lezingen op donderdagavonden 
5, 12, 19, 26 sept
19.30 - 21.30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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Verhalen uit het periodiek systeem



 DO | 05 | 09
Een spelletje patience 
De geschiedenis van het periodiek systeem 
der elementen

Prof.dr. Jos van den Broek, 
emeritus hoogleraar wetenschaps-
communicatie, Universiteit Leiden

Het periodiek systeem van de elemen-
ten viert zijn 150 jarige jubileum. 
Anderhalve eeuw geleden (1869) 
publiceert de uit Tobolsk (Siberië) 
afkomstige, in Sint Petersburg doce-
rende chemicus Dimitri Mendelejew 
een classificatie van de elementen. 
Mendelejew gebruikt voor zijn rang-
schikking van de destijds bekende 
elementen zijn favoriete kaartspel: 
patience. Horizontaal stijgen gelijkmatig 
de atoomgewichten en -waarden, 
en in de verticale rijen stonden de 
chemisch aan elkaar verwante stoffen, 
bijvoorbeeld de alkalimetalen. 
 Mendelejews tabel is, met de nodige 
wijzigingen en aanvullingen, tot heden 
toe van kracht gebleven. Emeritus 
hoogleraar wetenschapscommunicatie 
Jos van den Broek neemt u mee in de 
wordingsgeschiedenis van het periodiek 
systeem.

 DO | 12 | 09
Zuurstof (O) 
Het bijzondere verhaal van een onbekende 
Bredanaar

Geerdt Magiels, bioloog, filosoof en 
schrijver. Stichtend lid van SKEPP en 
actief in de non-profitorganisatie 
Het Mis Verstand, die het stigma in de 
psychiatrie bestrijdt

Het element zuurstof (O) staat centraal 
in de eerste lezing van de avond. 
Precies tweehonderdveertig jaar 
geleden (1779) doet een in Engeland 
woonachtige Bredanaar een bijzondere 
bevinding. De arts Jan Ingenhousz 
(1730-1799) uit de Baroniestad is de 
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eerste die het grote raadsel van het 
verband tussen licht en leven ontrafelt. 
Via een reeks ingenieuze experimenten 
ontdekt hij dat de groene delen van 
planten bij blootstelling aan zonlicht 
zogeheten ‘goede lucht’ produceren. 
Ook merkt hij via proefnemingen dat dit 
gas verbranding versnelt. Hiermee legt 
Ingenhousz het eerste puzzelstuk in de 

ontdekking van fotosynthese. Helaas is 
zijn naam in de vergetelheid geraakt. 
Daar zal Geerdt Magiels verandering 
in brengen. Magiels neemt u in zijn 
lezing mee langs de ontdekking van het 
element zuurstof en de plantenfysiologi-
sche experimenten van de enigmatische 
natuurgeleerde Jan Ingenhousz.
 NA DE PAUZE:

 English spoken
Carbon (C)
Graphene as the material of the future

Dr. Grégory Schneider, assistant 
professor at the Leiden Institute of 
Chemistry, Leiden University

The second lecture of the evening will 
focus on the element Carbon (C). Carbon 
is found in many well-known forms, 
such as coal and graphite - found in 
pencils - but also in less-known forms 
such as graphene. The key difference 
between graphite and graphene is that 
the latter is only a single atom thick. 
This ultra-thin atomic layer of carbon 

atoms, arranged in a honeycomb-like 
crystalline latice, has fascinating 
properties. It is 200 stronger than steel, 
and excellent thermal and electrical 
conductor, flexible and paper-thin. 
During this lecture Grégory Schneider 
will talk about the unique chemistry of 
graphene and its exciting new 
applications.

 DO | 19 | 09
Koper (Cu) 
Een mijnbouwkundige blik op de stad

Dr. Ester van der Voet, universitair 
hoofddocent industriële ecologie 
aan het Centrum voor Milieuweten-
schappen, Universiteit Leiden

Het eerste element van de avond is 
koper (Cu). Bij een kopermijn denk je 
waarschijnlijk aan een plek ergens in de 
natuur waar er sprake is van grote 
concentraties kopererts. Maar ook in 
een stad treffen we hoge concentraties 
koper aan. Koper is een belangrijk 
bestanddeel van leidingen en elektrici-
teitskabels. Ook is de stad rijk aan 
andere metalen waaronder staal en 

In je element
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Ingenhousz legt het eerste 
puzzelstuk in de 

    ontdekking van fotosynthese



aluminium. Alle beton in vloeren en 
muren is gevlochten met staal en 
aluminium wordt vaak gebruikt voor 
raam- en deurkozijnen. Aangezien de 
levensduur van veel gebouwen slechts 
een halve eeuw betreft, kan de stad 
in de toekomst nog wel eens een 
belangrijke bron worden voor het 
delven van ijzer-, koper- en aluminium-
erts. Naar de mogelijkheid van urbane 
mijnbouw doet universitair hoofd-
docent Ester van der Voet onderzoek. 
Leer hoe de urbane mijnbouw in de 
toekomst zou kunnen bijdragen aan het 
realiseren van een circulaire economie. 
 NA DE PAUZE:

Goud (Au)
’Gouden bergen’, de effecten van 
goudmijnbouw in West-Afrika

Dr. Sabine Luning, universitair 
hoofddocent Culturele antropologie en 
ontwikkelingsociologie, Universiteit 
Leiden

Het tweede element van de avond is het 
edelmetaal goud (Au). Verschillende 
West-Afrikaanse landen kennen 
eeuwenoude goudvelden. Van oudsher 

wordt hier in de bovenste aardlagen 
goud gedolven. Tot voor kort ging het 
vooral om traditionele, kleinschalige 
mijnbouw. Maar recentelijk verschijnen 
er multinationale mijnbouwbedrijven op 
het toneel. Aan het begin werden deze 
bedrijven in landen als Burkina Faso met 
open armen verwelkomd. Maar 
inmiddels blijkt de grootschalige 
goudmijnindustrie op ingrijpende wijze 
de leefwijze van de lokale bewoners te 
beïnvloeden. Antropologe Sabine 
Luning doet al jaren onderzoek naar de 
impact van industriële mijnbouw op de 
lokale bevolking in West-Afrikaanse 
landen. Vanavond vertelt zij over de 
maatschappelijke gevolgen van 
goudwinning en welke mogelijkheden 
de toekomst biedt. 

 DO | 26 | 09
Helium (He) 
Het koudste plekje op aarde

Prof.dr. Dirk van Delft, bijzonder 
hoogleraar Materieel erfgoed van de 
natuurwetenschappen, Universiteit 
Leiden

5|09 - 26|09 • 2019
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Het element Helium (He) is onlosmake-
lijk verbonden met de stad Leiden. 
Helium is een kleurloos edelgas met 
atoomnummer 2. Zowel de Fransman 
Pierre Janssen als de Engelsman Norman 
Lockyer ontdekte het edelgas onafhanke-

lijk van elkaar in 1868. De eerstgenoem-
de nam het gas waar rond de zon - van-
daar de naam ‘helium’. Op 10 juli 1908 
om half acht ’s avonds ontstond aan het 
Leidse Rapenburg kortstondig het 
koudste plekje ter aarde. Professor 
Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) 
wist op die avond heliumgas in 
kleurloos-vloeibare toestand te 
aanschouwen door het kwik tot 268 
graden Celsius onder nul te laten dalen. 
Dirk van Delft vertelt u alles over helium 
en zijn held Heike Kamerlingh Onnes. 

 NA DE PAUZE:

Platina (Pt) 
Het element voor het energievraagstuk

Prof.dr. Marc Koper, hoogleraar 
Katalyse en oppervlaktechemie, 
Universiteit Leiden

Het tweede element van de avond is 
platina (Pt). Dit edelmetaal speelt 
momenteel een belangrijk rol bij 
elektrolyse; een chemische reactie 
waarbij elektriciteit wordt gebruikt om 
water om te zetten in zuurstofgas en 
waterstofgas. Dat laatste kun je opslaan 
en op een later moment met een 
brandstofcel weer in elektriciteit 
omzetten. Een schone energiebron dus. 
Het probleem is echter dat platina, 
dat nodig is voor de elektrochemische 
reactie, een zeer kostbaar en schaars 
metaal is. Marc Koper, hoogleraar 
Katalyse en Oppervlaktechemie aan de 
Universiteit Leiden, onderzoekt hoe 
deze elektrochemische reactie zo 
efficiënt mogelijk kan verlopen en heeft 
daarbij oog voor nieuwe methoden voor 
duurzamere energievoorziening. In deze 
lezing biedt professor Koper ons aan 
de hand van platina een blik op een 
schonere toekomst.

In je element
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Op 10 juli 1908 om half acht 
’s avonds ontstond aan het 

Leidse Rapenburg kortstondig 
het koudste plekje ter aarde  
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In this series of lectures experts will 
provide a broad perspective and 
background information on these 
global challenges. Each first or second 
Wednesday of the month a new 
present-day issue takes center stage in 
this series.

One a Wednesday in the months 
September, October, November, 
February, March and April
7:00 pm - 8:30 pm
Auditorium
Leiden University College
Anna van Buerenplein 301
The Hague

All welcome!
Entrance is free.
Limited seats available - please register 
in advance through our website!

Further information and registration:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale 

This series is a co-production of Studium 
Generale and Leiden University
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14 Agenda

19.30 Leiden De geschiedenis van het periodiek systeem der elementen
19.30 Leiden Cicero de politicus (tegen Catilina en tegen Antonius)

7:00 pm The Hague Topic to be announced
19.30 Leiden  Zuurstof (O) NA DE PAUZE:  Koolstof (C)   
19.30 Leiden Cicero de filosoof 
19.30 Leiden Topic to be announced
19.30 Leiden Koper (Cu) NA DE PAUZE:  Goud (Au)
19.30 Leiden De kracht van kunst als kompaan
19.30 Leiden Cicero de redenaar
19.30 Leiden  Helium (He) NA DE PAUZE:  Platina (Pt) 
19.30 Leiden  Het goede leven & de vrije markt

19.30 Leiden Cicero de advocaat (de verdediging van Milo)
19.30 Leiden  Compassie in Leiden
19.30 Leiden Cicero na zijn dood
7:00 pm The Hague Topic to be announced
19.30 Den Haag Geopolitiek in de praktijk en de menselijke factor 
19.30 Leiden Compassie in de zorg
19.30  Leiden Topic to be announced
19.30 Leiden  Compassie in het dierenrijk: feit of fabel?
19.30 Leiden Rembrandt en de Universiteit Leiden
19.30 Leiden  Compassie in de praktijk NA DE PAUZE:  Compassie en nabijheid 

 september DO 5
  DI 10
  WED 11
  DO 12
  DI 17
  WO 18
  DO 19
               MA 23
   DI 24
  DO 26
  MA 30
 

 oktober DI 1
  MA 7
  DI 8 
  WED 9
  DO 10
               MA 14
   WO 16
  MA 21
  DO 24
  MA 28



 

15

19.30 Leiden De geschiedenis van het periodiek systeem der elementen
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19.30 Leiden  Zuurstof (O) NA DE PAUZE:  Koolstof (C)   
19.30 Leiden Cicero de filosoof 
19.30 Leiden Topic to be announced
19.30 Leiden Koper (Cu) NA DE PAUZE:  Goud (Au)
19.30 Leiden De kracht van kunst als kompaan
19.30 Leiden Cicero de redenaar
19.30 Leiden  Helium (He) NA DE PAUZE:  Platina (Pt) 
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Organisator: Christoph Pieper in 
samenwerking met Lidewij van Gils, 
Olga Tellegen-Couperus en Rogier 
van der Wal. De sprekers van deze 
lezingenreeks zijn de auteurs van een 
boek over Cicero dat in de reeks 
Elementaire Deeltjes van Amsterdam 
University Press (2018) is verschenen.

Lezingen op dinsdagavonden 
10, 17, 24 sept
1, 8 okt
19.30 - 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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 DI | 10 | 09
Cicero de politicus 
Tegen Catilina en tegen Antonius

Dr. Christoph Pieper, universitair 
docent Latijnse talen en culturen, 
LUCAS, Universiteit Leiden 

Marcus Tullius Cicero is een van de 
beroemdste en meeste genoemde 
namen uit de Romeinse geschiedenis. 
Hij leefde in de laatste jaren van de 
Romeinse republiek, net voordat met 
Augustus de keizertijd zou beginnen. 
De jaren van zijn leven waren geken-
merkt door veel politieke en sociale 
onrust: als jongeman maakte hij de 
burgeroorlog tussen Marius en Sulla 

mee; als consul streed hij tegen Catilina 
en zijn samenzweerders. Daarna maakte 
de volkstribuun Clodius hem het 
leven zuur en zag hij een tweede 
burgeroorlog opkomen: die tussen 
Caesar en Pompeius. Zijn laatste jaren 
zijn gekenmerkt door zijn gevecht tegen 
Marcus Antonius - een strijd die hem 
uiteindelijk het leven zou kosten. 
 In dit college zal eerst Cicero’s leven 
binnen de politieke werkelijkheid van 
de late Romeinse republiek kort uit-
eengezet worden. Daarna gaan we in op 
twee hoogtepunten van zijn politieke 
leven: zijn consulaat met de Catilinari-
sche samenzwering en de Catilinarische 
redevoeringen, en zijn Philippische 
redevoeringen tegen Antonius.

 DI | 17 | 09
Cicero de filosoof

Dr. Rogier van der Wal, docent Ethiek, 
University Campus Fryslân, 
Leeuwarden en Faculteit Bestuurs-
kunde, Universiteit Leiden

Cicero heeft zich ook aan de filosofie 
gewaagd, zij het vooral op die momen-
ten waarop hij zich niet met staatszaken 
kon inlaten. Hij heeft in zijn jeugd een 
grondige filosofische opleiding genoten 
en is toen zelfs op een uitgebreide 
‘Bildungsreise’ naar Griekenland 
geweest. Zijn filosofische activiteit 
concentreert zich vooral in twee 
perioden: in de jaren vijftig, als hij in 
navolging van Plato monumentale 
werken over de staat en de wetten 
schrijft, en tegen het eind van zijn leven. 
Toen schreef hij in verrassend korte tijd 
een hele rij filosofische traktaten, die 
nog altijd de moeite van het lezen waard 
zijn. 
 In deze werken, formeel betiteld 
als dialogen, maar in de praktijk vooral 
bestaande uit lange monologen van 
vooraanstaande Romeinen die zich in 
hun vrije tijd aan filosofische bespiege-
lingen wijden, komen thema’s van 
alle tijden voorbij: goed en kwaad, (on)
sterfelijkheid, de goden, vriendschap, 
ouderdom… Lange tijd is gedacht 
dat deze werken van tweede garnituur 
waren, samenraapsels van citaten 
uit de superieure Griekse originelen; 
geleerden deden hun best wie de 
meeste fragmenten kon traceren. 
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Pas de laatste decennia is het beeld 
gekanteld: Cicero deed ertoe, ook als 
filosoof! In dit college kunt u zichzelf 
daarvan overtuigen.

 DI | 24 | 09
Cicero de redenaar

Dr. Lidewij van Gils, docent Latijnse 
talen en culturen, ACASA, Vrije 
Universiteit Amsterdam

Dat we Cicero nog kennen is geen 
toeval: als student schreef hij al een 
boekje over retorica, als advocaat 
publiceerde hij na afloop van de 
processen zijn pleidooien, als politicus 
zag hij zijn verdiensten graag ver-
eeuwigd in de vorm van geschied-
werken, poëzie en gebundelde 
redevoeringen en in periodes van 
politieke luwte wijdde hij zich vol 
overgave aan het publiceren van 
filosofische teksten. Als ambitieuze en 
getalenteerde jongen die niet op 
mythische of historische roem van 
voorvaderen kon bogen, heeft hij zich 
gerealiseerd dat hij zijn retorische 
talenten ten volle kon benutten door 
niet alleen te spreken in het openbaar, 
maar door zijn werk ook schriftelijk te 
verspreiden. Geen tijdgenoot heeft 
zo veel en zo gevarieerd gepubliceerd. 
 Bij dit college gaan we in op de 
literaire en retorische kenmerken van 
zijn werk; enerzijds bespreken we de 
kenmerken die Cicero en zijn tijdgeno-
ten zelf opvallend vonden aan zijn stijl, 
anderzijds vergelijken we de stijl van zijn 

doelbewuste stroom publicaties met 
zijn correspondentie die niet bedoeld 
was voor een breed publiek. De 
observaties over verschillen tussen de 
genres zullen in het laatste deel ook 
worden verbonden met lopend 
onderzoek naar de rol van common 
ground in communicatie in het 
algemeen en in Cicero’s werk in het 
bijzonder. Dit onderzoek is deel van het 
grotere onderzoeksproject Anchoring 
Innovation dat momenteel op 
verschillende Nederlandse universitei-
ten wordt uitgevoerd door onder meer 
classici.

 DI | 1 | 10
Cicero de advocaat 
De verdediging van Milo

Dr. Olga Tellegen-Couperus, 
universitair hoofddocent (em.) 
Romeins recht, Tilburg University

Dit college zal gewijd zijn aan Cicero’s 
pleidooi Pro Milone. Onder de 
pleidooien die Cicero gehouden en 
gepubliceerd heeft, neemt die ter 
verdediging van T. Annius Milo wel een 
bijzondere plaats in. Milo was in 52 
v.Chr. aangeklaagd wegens moord op 
zijn politieke rivaal C. Clodius Pulcher. 
Tijdens het proces was een grote 
menigte aanhangers van Clodius 
dreigend aanwezig, zodat Cicero zijn 
pleidooi niet goed heeft kunnen 
houden. Nog voor het vonnis, waarmee 
hij waarschijnlijk zou worden veroor-
deeld, ging Milo vrijwillig in balling-

Cicero
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schap. Cicero publiceerde zijn pleidooi 
niet zoals hij het gehouden had, maar 
zoals hij het had willen houden. Het 
resultaat was zo goed dat dit pleidooi 
zowel toen als nu veel bewondering 
oogst.
 Voor een goed begrip moeten 
we Cicero’s Pro Milone eerst in context 
plaatsen, dat wil zeggen dat we iets 
moeten weten over de feiten die 
hebben geleid tot de dood van Clodius, 
en over de procedure waarin Milo 
aangeklaagd werd. Dan kunnen we de 
juridische en retorische hoogstandjes 
die Cicero bedacht heeft, analyseren. 
We zullen onder meer zien hoe en 
waarom hij de aanklacht, die op een 
leugen gebaseerd was, met behulp van 
een andere leugen heeft ontkracht. 
Kan het verdraaien van de waarheid 
soms toch gerechtvaardigd zijn?

 DI | 8 | 10
Cicero na zijn dood

Dr. Christoph Pieper, universitair 
docent Latijnse talen en culturen, 
LUCAS, Universiteit Leiden 

Nadat tijdens de eerste vier colleges 
belangrijke thema’s en teksten van 
Cicero aan de orde zijn gekomen, zal 
het afsluitende college de vraag 
beantwoorden waarom Cicero ook na 
zijn dood eigenlijk zo beroemd is 
gebleven. Daarvoor wordt gekeken naar 
enkele aspecten van zijn receptie. Om 
willen van de tijd concentreren we ons 
op de receptie van zijn politieke carrière 

en zijn redenaarstalent. Daarbij speelt 
met name de receptie in de oudheid 
zelf een hoofdrol. Al snel na zijn dood 
werd Cicero voor sommigen een soort 
martelaar van het vrije woord en een 
symbool voor het einde van de 
republiek; terwijl anderen hem een 
walgelijke opportunist vonden. Maar 
waar de politicus Cicero omstreden was, 
werd zijn retorisch talent door bijna 
iedereen gevierd - volgens de retorica-
leraar Quintilianus was de naam Cicero 
een ander woord voor welsprekendheid 

geworden. Ook de christelijke kerk-
vaders, m.n. Augustinus en Hieronymus, 
hielden van Cicero en zorgden voor 
hernieuwde interesse, ook onder 
christenen.
 Tot slot wordt er stilgestaan bij 
enkele auteurs uit de oudheid die aan de 
canonisering van Cicero hebben bij-
gedragen. Bekende namen (Quintilinus, 
Hieronymus, Augustinus) en minder 
bekende auteurs (Bruttedius Niger, 
Asconius Pedianus) zullen de revue 
passeren.

10|09 - 8|10 • 2019
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Living
Together



Never before have our personal and 
collective identities shaped so much the 
direction of the global village. From 
cultural exchange to fair representa-
tion, living together has never been as 
complex and vibrant as it is right now. 
 
Through an exciting series of eight 
lectures, discover our society and your 
own inner world. We will explore and 
uncover the emerging world of 
tomorrow as we continue Living 
Together.  

This series is a co-production of Studium 
Generale and the Leiden University 
Diversity Policy Feedback Group.

On a Wednesday in the months 
September, October, November, 
December, February, March, April and 
May
Lipsius Building
Cleveringaplaats 1
Leiden
Read more:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale 
 

Nooit tevoren zijn onze individuele en 
collectieve identiteiten zo invloedrijk 
geweest in het bepalen van de 
toekomst van de global village. Living 
together is nog nooit zo ingewikkeld 
en kleurrijk geweest als vandaag de 
dag: met alle mogelijkheden van 
culturele uitwisseling tot aan eerlijke 
vertegenwoordiging.
 
In een fascinerende serie van acht 
lezingen ontdekken we onze samen-
leving en onze eigen binnenwereld. 
Samen zullen we de ontwikkeling van 
de wereld van morgen verkennen en de 
manieren waarop we samen kunnen 
blijven leven.
 

Deze serie is een samenwerkings-
verband van Studium Generale met 
Klankbordgroep Diversiteitsbeleid 
Universiteit Leiden.

In de maanden september, oktober, 
november, december, februari, maart, 
april en mei
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden
Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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dede
voor ander!?Passie 



Tien jaar geleden ondertekenden de 
Gemeente Leiden en een aantal Leidse 
organisaties het Charter for Compassion. 
Deze verklaring was door de Engelse 
theologe Karen Armstrong wereldwijd 
ingebracht als oproep om ‘elkaar te 
benaderen zoals we zelf benaderd 
willen worden’, om daarmee de vrede 
tussen mensen te bevorderen.

 Maar als je over compassie spreekt, 
reageren veel mensen geïrriteerd. 
Soft, klef en niet van deze tijd, nu het 
voor velen gaat om eigen welzijn en 
welvaart. Daarbij is bescherming van 
de privacy een groot goed en wordt 
bemoeienis niet gewaardeerd. Tegelijk 
bestaat er dringende behoefte aan zorg. 
En er is groeiende armoede, zowel 
financieel als aan contact. Verbinding, 
ook door simpel luisteren naar elkaar, 
geeft verlichting. Maar hoe doe je 
dat met respect voor de ander? Over 
deze zaken gaan de zeven lezingen 
die Studium Generale en de Leidse 
Studenten Ekklesia aanbieden.

In het kader van de lezingen Passie voor 
de ander!? heeft de Leidse Ekklesia in 
september drie zondagse vieringen rond 
dit thema voorbereid. Op 8, 15 en 22 
september bent u van harte welkom in 
de Hooglandse Kerk. Aanvang steeds om 
11.45 uur.

Op vrijdag 20 september is om 16.00 in 
de Lokhorstkerk de opening van een 
expositie van kunstwerken over ‘Passie 
voor de ander!?’ Ook zaterdag 21 
september en zondag 22 september is 
de expositie van 12.00 tot 18.00 uur vrij 
toegankelijk. Zaterdagavond is er een 
muziekprogramma.

Lezingen op maandagavonden 
23, 30 september 
7, 14, 21, oktober
19.30 - 21.00 uur
28 okt van 19.30 - 22.00
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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 MA | 23 | 09
De kracht van kunst 
als kompaan

Prof.dr. Kitty Zijlmans, hoogleraar 
Hedendaagse kunstgeschiedenis en 
Theorie / Wereld Kunstwetenschap-
pen, LUCAS, Universiteit Leiden

Kunst is een stille of soms juist heel 
luidruchtige kompaan, een medereiziger 
in allerlei etappes van het leven. Kunst 
kan stilzetten of juist activeren, je 
terugwerpen op jezelf of meetrekken 
naar onbekende oorden, je onvermoede 
en onverwachte inzichten geven of 
indringend bevragen. Maar daar moet je 
wel wat voor doen. Als kompaan moet 
je haar leren kennen en haar ook willen 
leren kennen. Dat is - om met Levinas 
te spreken - respect voor het gelaat van 

de ander. Daartoe nodigt kunst je uit. 
Kitty Zijlmans wil dit laten zien aan 
de hand van voorbeelden van heden-
daagse, mondiale kunstpraktijken.

 MA | 30 | 09
Het goede leven & de vrije markt

Dr. Ad Verbrugge, docent Sociale- en 
Culturele Filosofie en Filosofie van 
de Economie, Vrije Universiteit 
Amsterdam. Hij is medeoprichter 
en voorzitter van de vereniging 
Beter Onderwijs Nederland (BON) en 
Centrum Ethos

Wat gebeurt er met een samenleving als 
allerlei maatschappelijke sectoren 
steeds meer in termen van de markt 
worden uitgelegd? Wat doet het met de 
kwaliteit van onze relaties als mensen 
zichzelf en elkaar als homo economicus 
opvatten en zij zichzelf gaan begrijpen 

Passie voor de ander!?
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als producerende, consumerende en 
concurrerende individuen?
 In gesprek met filosofen uit alle 
tijden - van Aristoteles tot Heidegger, 
van Kant tot Arendt en van Bentham tot 
Latour toont filosoof Ad Verbrugge een 
prikkelend perspectief op de prangende 
vragen van vandaag.

 MA | 7 | 10
Compassie in Leiden

Burgemeester Henri Lenferink, 
opgeleid als historicus en sinds 2003 
burgemeester van Leiden

Leiden heeft tien jaar geleden als één 
van de eerste steden wereldwijd en 
als eerste in Nederland het ‘Handvest 
voor Compassie’ ondertekend. 
Waarom voelden B en W plus de Leidse 
gemeenteraad, als vertegenwoordiging 
van de Leidse burgers, zich door dit 
handvest aangesproken? Wilden zij 
tekenen als blijk van hun inzet voor een 
rechtvaardige samenleving, waarin 
mensen (Leienaars dus) naar elkaar 

omkijken? Wilden ze het begrip voor 
elkaar onder de Leidse burgers 
vergroten? Als burgemeester van Leiden 
heeft Henri Lenferink regelmatig zijn nek 
uitgestoken wanneer het ging om een 
beslissende houding ten aanzien van 
medemenselijkheid. Meestal werd 
hij erom geprezen, soms verketterd. 
Hij werpt zichzelf nadrukkelijk op als 
Burgervader en zal ons vanavond 
vertellen hoe hij tot zijn keuzes komt.

 MA | 14 | 10
Compassie in de zorg 

Drs. Pieter Barnhoorn, huisarts-
seksuoloog, docent en onderzoeker, 
werkzaam in een praktijk in 
Roelofarendsveen en bij de afdeling 
Public Health en Eerstelijnsgenees-
kunde, LUMC

Goede zorg is de Ander echt ontmoeten. 
Dat is compassie en dat is altijd span-
nend. Nijhoff waarschuwde er al voor: 
‘Een mens, eenzaam, ziet zijn zwarte 
eenzaamheid, dieper weerkaatst in 
de ogen van een ander.’ Voor compassie 
is geen protocol en dat maakt veel 
mensen zenuwachtig. Toch is compassie 
meer dan ooit nodig in de zorg. Pieter 

Barnhoorn; huisarts, seksuoloog, 
docent en onderzoeker aan het LUMC 
legt uit waarom en hoe. 

23|9 - 28|10 • 2019
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‘Een mens, eenzaam, ziet 
zijn zwarte eenzaamheid, 
dieper weerkaatst in de 

ogen van een ander.’



 MA | 21 | 10
Compassie in het dierenrijk: 
feit of fabel?

Prof.dr.ir. Bas Rodenburg, bioloog, 
hoogleraar Dierenwelzijn, Faculteit 
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Is compassie iets puur menselijks, 
of komen we dit ook tegen bij andere 
diersoorten? En dan alleen bij mens-
apen of is het wijder verspreid? Wat is 
het nut van compassie en empathie 
bij dieren? Wat betekent het voor 
overlevingskans van wilde dieren en 
welzijn van gehouden dieren? Op al 
deze vragen hoopt Bas Rodenburg 
antwoord te geven.

 MA | 28 | 10
Compassie in de praktijk

Dr.ir. Joantine Berghuijs, promo-veer-
de in 2014 op het onderwerp New 
spirituality and social engagement. 
Tot voor kort was zij onderzoeker op 
het gebied van hedendaagse religie 
en nieuwe vormen van spiritualiteit 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Joantine Berghuijs gaat in haar lezing, 
in navolging van het Handvest voor 
compassie, vooral in op religie/
spiritualiteit en compassie in de praktijk, 
zich uitend in verbondenheid, naasten-
liefde en sociale betrokkenheid in 
woord en daad. In haar onderzoek 
merkt ze vaak dat religieuze mensen 
(naasten)liefde als de kern van religie(s) 
beschouwen, als iets universeels. 
Sommigen hebben daar ook prachtige 
uitspraken en idealen bij. Maar 
vertonen religieuze mensen nu ook echt 
meer compassie dan anderen in hun 
daden?
 NA DE PAUZE:

Compassie en nabijheid
Prof.dr. Renée van Riessen, bijzonder 
hoogleraar christelijke filosofie, 
Universiteit Leiden en universitair 
hoofddocent godsdienstfilosofie, 
Protestantse Theologische Universi-
teit (PThU) Groningen

In haar lezing stelt Renée van Riessen de 
vraag wat compassie nu eigenlijk is. 
Het is een emotie, maar hoe moeten we 
deze emotie plaatsen en karakteriseren? 
Momenteel lijkt compassie vooral 
gezien te worden als een nuttige emotie 
die ingezet kan worden om sociale 
cohesie te realiseren, en nabijheid tot 
stand te brengen. Ze zal betogen dat in 
deze nabijheid een element zit dat 
compassie losmaakt uit het denken in 
termen van nut en bruikbaarheid, en dat 
we daar het eigene van compassie op 
het spoor zijn.

Passie voor de ander!?
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Hutspot SG is de titel waaronder we 
lezingen, cabaretvoorstellingen, 
filmavonden en andere evenementen 
scharen die losstaan van onze 
thematische reeksen.

Praktische informatie over tijden en 
locaties vindt u op de volgende pagina’s.

Iedereen welkom!

Hutspot (stew or hotchpotch, but 
certainly not meant in a pejorative 
sense) is the title under which we 
present separate lectures, performanc-
es, film nights and other events. 

See next page for details about time and 
location.

All welcome!
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 DO | 10 | 10
Geopolitiek in de praktijk 
en de menselijke factor

Prof.mr. Jaap de Hoop Scheffer, 
hoogleraar International Relations 
and Diplomatic Practice, Universiteit 
Leiden 

Tijdens deze lezing verschaft professor 
Jaap de Hoop Scheffer ons een kijkje 
in de keuken van de internationale 
politiek. Zelf is hij geen onbekende op 
het politieke wereldtoneel. Hij begon 
zijn loopbaan als ambassadesecretaris in 
Ghana en klom later op als secretaris 
van de minister van Buitenlandse Zaken. 

In 2002 vervulde hij zelf deze minister-
post in het eerste kabinet-Balkenende. 
En een jaar later werd hij benoemd tot 
secretaris-generaal van de NAVO. Sinds 
2009 is hij hoogleraar Internationale 
Relaties en Diplomatieke Praktijk. 
Tijdens deze avond staat professor 
De Hoop Scheffer stil bij het praktische 
reilen en zeilen in de geopolitiek en 
de rol van de menselijke factor op het 
wereldtoneel.

 19.30 - 21.00 uur
 Zaal 3.46
 Wijnhavengebouw
 Turfmarkt 99
 Den Haag

 DO | 24 | 10
Van sjaars tot schildermeester 
Rembrandt en de Universiteit Leiden 

Drs. Jef Schaeps, kunsthistoricus, 
conservator prenten en tekeningen, 
Universitaire Bibliotheken Leiden
Dr. Mart van Duijn, historicus, conservator 
westerse handschriften en archieven, 
Universitaire Bibliotheken Leiden 

Er bestaat een hechte band tussen 
Rembrandt en de Leidse universiteit. 
Onlangs werd ontdekt dat hij langer 
dan slechts één jaar ingeschreven heeft 
gestaan als student. Ook beschikt de 
universiteit over een collectie bijzon-
dere documenten, etsen en tekeningen 
van en over Rembrandt. In het boek 
Rembrandt en de Universiteit Leiden 
(Leiden University Press, 2019) schrijven 
Jef Schaeps en Mart van Duijn over 
de band tussen de universiteit en de 
schilder. Tijdens deze lezing staan beide 
heren stil bij de Leidse jaren van 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn en de 
unieke Rembrandtcollectie van de 
Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).
 19.30 - 21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

10|10 - 24|10 • 2019
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Partners

Universiteit Leiden

Leiden University College

Klankbordgroep Diversiteitsbeleid 
Universiteit Leiden

Home Academy

Leidse Studenten Ekklesia

Passie voor de ander

Gemeente Leiden 

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: 3200 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden
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