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BULDERENDE BILDERDIJK
Peter van Zonneveld (1948) studeerde Nederlands en biologie in
Amsterdam. Hij studeerde in 1975 af op Goethe en de Romantiek en
werd snel daarna universitair medewerker bij de vakgroep Nederlands
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Later schreef Van Zonneveld onder
meer de novelle Het geheim van de Leidse Hortus en de “indische tragedie” De moord op Fientje de Feniks. In zijn werk komt Van Zonnevelds
belangstelling voor Indië en voor de 19e eeuwse literatuur naar voren,
zo ook in zijn Leidse dissertatie De Romantische Club: Leidse studentauteurs 1830-1840.
Zeer recent verscheen Door de straten der sleutelstad,een wandelgids

door Leiden aan de hand van passages uit het werk en leven van Piet
Paaltjens. Een andere grote fascinatie is de dichter Willem Bilderdijk
(1756-1831). Een bloemlezing uit Bilderdijks gedichten verschijnt in
oktober 2006 onder de titel Leven,ach! Wat zijt gij toch?
Van Zonneveld is een echte aficionado. Niet alleen is hij een groot kenner van Bilderdijk, hij maakt zelfs gedichten over deze illustere vaderlander. Eén gedicht dateert al uit 1967 (“O bulderende Bilderdijk!
Aanvaard dit huldeblijk!”) en werd gepubliceerd in De Vonk, de schoolkrant van het Bonaventura Lyceum in Leiden. Het hierboven afgedrukte
sonnet, gecomponeerd naar aanleiding van de Bilderdijk-tentoonstelling in de Leidse UB (tot december 2006, met originele handschriften

én haarlokken), schetst een completer beeld van Bilderdijk, die meer is
dan een groot knorrepot, befaamd dwarsligger, zelfverklaard echtgenoot, christen en opiumschuiver, orangist en visionair dichter. Bilderdijk
studeerde en promoveerde in Leiden en woonde er op diverse plaatsen: als student aan de Langebrug, later onder meer op Breestraat 30,
Rapenburg 37 en Oude Singel 86.Van Zonneveld laat Bilderdijk, als
altijd ouderwets gekleed, met zijn tienjarige zoon Lodewijk Willem
door Leiden lopen. Bilderdijk hield van Leiden, de stad waar hij studeerde, privé-colleges gaf, veel dichtbundels publiceerde en waar hij, hypochonder, nog het meest gelukkig was: het “hemelsch oord Leyden”. (JD)

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.
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H o e s t a a n s i n g l e s i n h e t l ev e n ?

Nieuw : islamitische theologie

In Nederland zijn er meer dan twee miljoen mensen zonder
vaste partner. De media besteden regelmatig aandacht aan
singles, maar wetenschappelijk onderzoek naar de vraag hoe zij
in het leven staan, is nog maar weinig gedaan. Deze zomer
startte een team van vier Leidse psychologen met een onderzoek. Winnie Gebhardt, Margot van der Doef, Emma Massey
en Chris Verhoeven ontwierpen een internetvragenlijst voor
alleenstaanden die in een half uur kan worden ingevuld. De
gegevens die daaruit komen, worden gebruikt om antwoord te
kunnen geven op vragen als: hoe vinden alleenstaanden het om
single te zijn, hoe kijken ze tegen relaties aan, hoe tevreden zijn
ze, en welke invloed heeft het alleenzijn op hun dagelijks leven?
De eerste resultaten van het onderzoek worden dit najaar verwacht.

Dit studiejaar begonnen 13 studenten aan de nieuwe opleiding
islamitische theologie. Het is een vierjarige opleiding, bestaande
uit een driejarige bachelor en een eenjarige master. De bachelor
is een brede, gedegen theologische opleiding waarin de oorspronkelijke bronnen de leidraad vormen. De Engelstalige master richt zich vooral op de moderne islam in Europa. Een
belangrijk kenmerk van de Leidse opleiding islamitische theologie is dat alle islamitische richtingen erin aan bod komen. Het
eerste jaar begint met heel veel Arabisch. Prof.dr. P.S. van
Koningsveld, islamoloog en vormgever van de opleiding: ‘De
studenten volgen hetzelfde zware taalprogramma als studenten
Arabisch, met dit verschil dat ze niet naar het talenlab hoeven
om gesprekken te oefenen. Die tijd brengen ze door met het
lezen van islamitische teksten, om vast te wennen aan de grammaticale constructies en het idioom.’

O n d e r z o e k s c e n t r um
he rs en en en co g n i t i e

Wi e : Rolf Turk (1975)
Wa n n e e r : promoveerde op woensdag
27 september bij professor Gert-Jan van
Ommen. Co-promotoren waren
dr. Johan den Dunnen en
dr. Peter-Bram ’t Hoen.

Wa t : Turk heeft de moleculaire mechanismen bestudeerd die ten grondslag
liggen aan spierdystrofie. Hiervoor werd
gebruik gemaakt van gen-expressie-profilering: met behulp van microarrays is
het mogelijk om naar expressieniveaus
van duizenden genen tegelijkertijd te
kijken. Door na te gaan welke genen een
hoger of lager expressieniveau hebben in
dystrofisch spierweefsel ten opzichte van
gezond spierweefsel is het mogelijk om
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de processen in kaart te brengen die een
rol spelen in spierdystrofie. De mechanismen zijn bestudeerd in de spieren van
verschillende muismodellen voor
spierdystrofie.

Wa a ro m : Spierdystrofieën worden
gekarakteriseerd door progressieve
irreversibele degeneratie van spierweefsel,
die resulteert in zwakte and verwoesting.
De spierdystrofieën hebben een groot
aantal klinische symptomen gemeen,
maar verschillen met name in ernst, aanvang van de eerste symptomen, en de distributie van aangedaan spierweefsel. De
genetische defecten die de meeste spierdystrofieën veroorzaken zijn grotendeels
bekend. De mechanismen die ten grondslag liggen aan het ziektebeeld en de verschillen daarin zijn daarentegen nog niet

in detail bekend.
Turk heeft zich onder andere gericht op
het in kaart brengen van genen die actief
zijn tijdens regeneratie om hiermee
potentiële targets te ontdekken die kunnen leiden tot nieuwe invalshoeken voor
therapieën. Daarnaast heeft hij getracht
om zogeheten biomarkers te vinden die
kunnen worden gebruikt om de klinische diagnose van de verschillende spierdystrofieën te vergemakkelijken.

Wetenschappers uit vier verschillende faculteiten die onderzoek doen naar hersenen en cognitie hebben zich verenigd in
het Leiden Institute for Brain and Cognition, onder het motto:
‘We willen echt interdisciplinair zijn, en niet alleen in naam.’
Het centrum werd 21 september officieel geopend. De faculteiten zijn Letteren, Geneeskunde/LUMC, Sociale Wetenschappen
en Wiskunde & Natuurwetenschappen. Cognitieonderzoek
staat hoog op de nationale en Europese onderzoeksagenda.
Nieuwe technieken om de hersenen in beeld te brengen hebben
het onderzoek naar cognitie een enorme impuls gegeven. Het
LIBC zal gebruik maken van de FMRI-scanners in het LUMC
en van het bètalab van de faculteit Sociale Wetenschappen,
waar o.a. EEG’s kunnen worden gemaakt.

De r tien V i d i’s, acht Veni’s
Acht pas gepromoveerde wetenschappers en dertien excellente
onderzoekers met postdoc-ervaring sleepten een Veni- of Vidisubsidie in de wacht. De Veni-subsidie bedraagt maximaal
208.000 euro, de Vidi-subsidie 600.000 euro. De kandidaten
werden geselecteerd vanwege hun opvallend en origineel talent
voor het doen van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.

Wa a r : Turk was werkzaam bij het
centrum voor humane en klinische
genetica in het Leids Universitair
Medisch Centrum.
Rolf Turk: Molecular mechanisms in
muscular dystrophy, A gene expression
profiling study.
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P r o Pa t r i a

Leidraad is een uitgave van het ICS Development Office van
de Universiteit Leiden. Dit blad is bestemd voor alle alumni,
medewerkers en externe relaties van de universiteit, en
wordt vijf maal per jaar uitgegeven.

‘Ongeveer anderhalf uur, in verschillende
houdingen’ stonden de studenten van de
studentenweerbaarheid Pro Patria in het
gelid tijdens Prinsjesdag. Preses Olivier
van Kuyen, student kunstgeschiedenis en
rechten: ‘We stonden er met
vijftien man. Vooraf hadden we twee keer
geoefend en we zijn erg tevreden.
Defensie had ’s ochtends dextro’s uitgedeeld, zodat we wat energie hadden.’
Gebruikten ze dit keer ‘onklaar gemaakte ceremoniële FAL-geweren, kaliber
7.62 mm’; bij de Prins Bernhard Trofee,
wanneer de verschillende studentenweerbaarheden tegen elkaar strijden, wordt
wel echt geschoten. ‘Als preses selecteer
ik uit 25 man de beste 10 schutters die de
eer van Leiden gaan verdedigen.’
(Mare, 21 september 2006)

‘Gastschrijver tussen de slimmeriken’
U I TG EV E R L E I D R A A D
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Ve rr ast do o r M á x i m a
Masterstudenten Latijns Amerikaanse
studies kregen een Spaanstalig college
van prinses Máxima. ‘Nou het verzoek
lag er al een tijdje’, zegt initiatiefnemer
Patricio Silva, hoogleraar contemporaine
geschiedenis van Latijns-Amerika.

‘Het heeft even geduurd. Maar ik ben
heel blij dat ze het wilde doen.’ In het
Gravensteen sprak Máxima geruime tijd
over microkrediet en hoe kleine leningen
van twee tot tienduizend dollar de
armoede in veel Zuid-Amerikaanse landen kunnen verminderen. Studenten
reageerden enthousiast: ‘Ze blijkt een uitstekende kennis van zaken te hebben.’
Silva, die Máxima al vaker heeft ontmoet,
is tevreden. Eerder haalde hij schrijfster
Isabel Allende naar Leiden. ‘Dat geeft
toch een meerwaarde aan het curriculum.’ (Mare, 14 september 2006)

Pe u ters
Bijten, slopen of slaan: als kinderen één
jaar oud zijn, vertoont ongeveer de helft
van hen wel eens agressief gedrag. Leidse
pedagogen en psychologen onderzoeken
hoe het gedrag zich ontwikkelt. ‘De
meeste kinderen vertonen agressie’, vertelt ontwikkelingspsychologe Lenneke
Alink. ‘Maar dat betekent niet dat ze hun
ouders bont en blauw slaan, maar af en
toe schoppen en slaan is niet abnormaal.’
Om meer te leren over de opkomst van
agressie bij kleine kinderen deelden Alink

en haar collega’s enquêtes uit onder de
ouders van meer dan 2400 kinderen uit
Leiden en omstreken. Een van de conclusies: zodra de peuters goed beginnen te
praten, slaan ze minder. (Mare, 30 augustus 2006)

S t a at s s e c re t a r i s
Staatssecretaris van Onderwijs, Bruno
Bruins, wil na de verkiezingen terugkomen in het kabinet, zo zegt hij in een
interview met Mare. ‘Het is aan ons, het
ministerie en de universiteiten, om de
politieke prioriteit die onderwijs nu
krijgt om te zetten in actie.’ Daarvoor wil
hij de leerrechten door de Eerste en
Tweede Kamer loodsen. In tegenstelling
tot voorganger Rutte vindt hij het goed
als studenten er bijbaantjes op nahouden. Bruins werkte zelf tijdens zijn studie
als barkeeper en ‘leerde daar een hele
hoop van’. ‘Als de dj er niet was, mocht ik
draaien. Maar mijn stem is niet laag
genoeg voor het praten in de microfoon.
In overleg met de baas dronk ik toen
eerst drie wodka-jus.’ (Mare, 14 september
2006)
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G A S TS C H R I J V E R

Studenten en alumni organiseren eerste Leidse Filmfestival

IJzeren Haring met Leids Kuit
In het laatste weekend van
oktober beleeft Leiden haar
eerste Filmfestival. Dankzij vier
jaargenoten zijn alle genres te
zien: van blockbusters tot
homevideo’s.‘Het wordt geen
studentenfeestje.’
Op het filmfestival deze zomer in Venetië
was The Black Dahlia van Brian de Palma
de openingsfilm. Binnenkort is er de
Nederlandse première. In Leiden, en wel
op het eerste Leidse filmfestival, dat georganiseerd wordt door vier jaargenoten van
studentenvereniging Augustinus: psychologiestudenten Wouter de Bres en Michel
Zorge, Alexander Mouret (afgestudeerd
rechten) en Michaël Rouman (afgestudeerd Engels.
‘We maakten zelf altijd al filmpjes’, zegt
Mouret, ‘bijvoorbeeld als er iemand ging
afstuderen. Dan schreven we een script,
filmden we dat en deden de editing. We
dachten: misschien moeten we eens iets
insturen naar een filmfestival.’
Maar waarom was dat er eigenlijk niet
gewoon in Leiden? Roumen: ‘Er is überhaupt weinig te beleven in Leiden als het
gaat om moderne kunst. Er ligt hier te
veel nadruk op kunstenaars die al eeuwenlang dood zijn.’
Leiden moest maar een eigen filmfestival
krijgen. En zo verschoof de zoektocht van
een podium voor eigen films naar het
creëren van zo’n podium voor andere
jonge filmmakers.
Met succes: de Leidse kunst- en cultuurinstellingen waren enthousiast. In het
laatste weekend van oktober gaat het eerste Leids Filmfestival van start.
Kijkhuis/Trianon, het Scheltemacomplex, LVC en het Sieboldhuis doen
mee. Het aanbod zal bestaan uit nieuwe
films van jonge filmmakers, films die op
andere festivals al prijzen wonnen en
voorpremières van grotere bioscoopfilms.
6

Daarnaast komt er de ‘Film Course’, die
op het Internationale Filmfestival van
Rotterdam al een succes was. Ook heeft
het viertal De Nacht van Wansmaak voor
de Nederlandse première weten te strikken. Jan Verheyen dook in officiële en
privé-archieven voor de meest wanstaltige
beelden.
Via een website konden filmmakers uit
heel Nederland eigen werk insturen.
Roumen: ‘Daar zit van alles tussen, korte
docufilms, animatie, experimentele films,
en bijvoorbeeld ook een geweldig goede
film van iemand van de filmacademie, die
in 88 minuten de zeven hoofdzonden verbeeldt.’
De Bres: ‘Hollandse Nieuwe, noemen we
die films. Er zal ook een wedstrijdelement
zijn, waarbij het publiek en een jury de
winnaar kunnen kiezen van de IJzeren
Haring, waaraan ook een geldbedrag is
verbonden.’
Voor scholieren is er ook gelegenheid hun
werk te tonen: Leids Kuit, gemaakt door

leerlingen uit 3C van het Duinzigt
College.
Roumen: ‘We willen een dwarsdoorsnede
tonen: experimentele films in Scheltema,
een nachtprogramma in LVC met vj’s, dj’s
en beamers en langere films in het
Kijkhuis of Trianon. In het Sieboldhuis
komt een programma met Japanse films
door de eeuwen heen. We hopen op zo’n
tienduizend bezoekers. Het mooiste zou
zijn als studenten en autochtone
Leidenaars naast elkaar in de bioscoop zitten. Het is beslist niet de bedoeling dat het
alleen een studentenfeestje wordt.’
Mouret: ‘We merken nu al dat het landelijk serieus wordt genomen. Sommige
filmmakers die we aanschrijven, verontschuldigen zich dat ze het festival vorig
jaar gemist hebben.’ (CW)
Leids filmfestival:26 t/m 29 oktober
Programma:www.leidsfilmfestival.nl

Kader Abdolah vluchtte
zeventien jaar geleden uit Iran
naar Nederland. Hij is dit jaar
gastschrijver. Op 23 november
houdt hij de Albert Verwey-lezing
over de profeet Mohammed.
Uw laatste boek Het huis van de moskee
schreef u ‘voor het Westen’. Wilt u verder
dan Nederland?
‘Ik heb een motto: ik geloof in het leven.
Zeventien jaar geleden kwam ik hier,
kreeg de taal onder de knie en dacht: ik ga
door tot ik niet verder kan.
‘Nu voel ik dat er niets meer is in Nederland om te doen. Waar een jonge schrijver
in Nederland van droomt, heb ik bereikt.
Ik heb tien boeken geschreven, die verkocht worden en genomineerd zijn. Ik ben
zomergast geweest. Mijn boeken zijn zo’n
zeventien talen vertaald. Lezingen? De

‘Alles deed ik voor de boeken‘
belangrijkste heb ik gegeven.
‘In Nederland word ik niet meer bekender
– misschien iets rijker. Daarom wil ik over
de grenzen heen. Mijn nieuwe boek gaat
over Iran, maar bevat universele onderwerpen. Huis. Thuis. Verlaten. Liefde.
Verraad. Politiek. Geloof. Dat is voor
iedereen herkenbaar. Ik richt me tot de
wereldlezers, in Amerika, Engeland, Italië,
Zwitserland, Frankrijk. De buitenlandse
recensies zijn lovend, maar dat zegt me
nog niks. Belangrijk is: ze hebben het
gezien.’

Perzische koning, die honderd vijftig jaar
geleden door Europa reisde.
‘Eén ding weet ik wel: de stokoude Kader

‘Het Nederlands
blijf ik trouw‘
Abdolah gaat terug naar Teheran. Dan ga
ik aan de voeten van de bergen wonen en
een rustige tijd doorbrengen tot mijn
dood.’

Wat leert u uw studenten?
Gaat u verhuizen? Of in een andere taal
schrijven?
‘De Nederlandse taal blijf ik trouw. Dat is
mijn geluk, mijn geheim, mijn trots. Ik
blijf Nederland trouw als de plek waar
Kader Abdolah de schrijver begonnen is.
Misschien verhuis ik later. Zoals een jongen die zijn ouderlijk huis verlaat. Eerst
wil ik nog twee boeken laten zien. Eén
daarvan is de vertaling van de Koran. Dat
wil ik voor Nederland doen. Het andere
boek gaat Europa heten en is gebaseerd
op de notities van de laatste traditionele

‘Er zitten slimmeriken tussen mijn studenten. Daar geniet ik van. Ik wil iets
moois achterlaten aan de Leidse universiteit.
‘Ik wil een mooie wandeling met ze
maken. Mohammed als mens laten zien,
met al zijn domheid, zijn slimheid, zijn
bijgeloof. Ik geloof niet - geloof is van
mijn vader, geloof is niet iets voor de studenten van nu. Maar ik wil ze laten zien
hoe een mens een geloof kan produceren
dat na honderden jaren nog altijd kracht
heeft. Laten we genieten en met verbazing

kijken naar wat die man gedaan heeft.
‘Wat ik ook deed, deed ik voor de boeken.
Toen ik met de ondergrondse tegen
Khomeini vocht en toen ik over de bergen
van zesduizend meter vluchtte, dacht ik:
“Ik doe dit om het ooit op papier te zetten.” Ik heb oog in oog met de dood
gestaan. Maar die ervaring had ik nodig.
Het kon niet anders.’ (AvV)

O p t re d e n s K a d e r Ab d o l a h
2 3 n ov e m b e r
Albe r t Ve r weylezing
‘Mo, de dichter; een nieuwe kijk
op de profeet Mohammed”
2 7 n ov e m b e r
Cleve ringadebat (zie pagina.28)
7 decembe r
I n g e s p re k m e t
p ro f. d r. Sjoe rd van Koningsveld
Inschri j ven en meer info rmatie:
www.gastschrijver.leidenuniv.nl
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IN MEMORIAM

Emeritus internationaal recht overleden

Kunst om elkaar
te begrijpen

Hein Schermers schonk
zijn huis aan de academie

Het Van Bergen Fund wil buitenlandse studenten met elkaar
in contact brengen via culturele uitwisselingen.Daartoe
organiseert de stichting die is vernoemd naar de vorig jaar
gepensioneerde vice-collegevoorzitter Joris van Bergen een
verhalenwedstrijd en een festival.
Toen Joris van Bergen vorig jaar na acht
jaar vice-voorzitterschap van het college
van bestuur pensioneerde, vroeg hij geen
cadeaus voor zichzelf. In plaats daarvan
wilde hij iets terugdoen voor de universiteit en stelde voor een stichting op te richten.
Nadat vrienden, bekenden en de universiteit een bijdrage hadden gedoneerd, legde
Van Bergen persoonlijk nog eens hetzelfde
bedrag in. ‘Dat heeft uiteindelijk geleid
tot een startkapitaal van 50 duizend euro’,
vertelt de oud vice-voorzitter.
Het Van Bergen Fund heeft tot doel om
de contacten tussen Nederlandse en buitenlandse studenten te bevorderen. ‘Dat
hoeft niet alleen te gebeuren door het
daadwerkelijk uitwisselen van Leidse studenten naar het buitenland en vice versa,
maar ook door het bevorderen van de
contacten tussen beide groepen in
Leiden.’
Het onderwerp ligt Van Bergen na aan het
hart. ‘Behalve dat ik erg begaan ben met
studenten, hebben we ons als college van
bestuur we ons altijd sterk gemaakt voor
de internationalisering van onze universiteit.’ Dat gaat echter niet vanzelf, weet hij.
‘Sociale activiteiten zijn hierbij van groot
belang. Alleen zo kunnen studenten
elkaars culturen leren begrijpen.’
Inmiddels is de aanloopfase afgerond, is
een stichtingsbestuur en een overleggroep
opgericht, en kan het Van Bergen Fund
aan het werk. Eerste activiteit is het organiseren van een verhalenwedstrijd en een
cultureel festival die in februari 2007 worden gehouden.
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“Celebrating cultural diversity”
heet de wedstrijd.
Marsida Hysaj, sinds kort een
van de studentambassadeurs
van het Van Bergen Fund:
‘Bedoeling is dat Nederlandse
en buitenlandse studenten
schrijven over hoe het was om
naar het buitenland te gaan of hoe het is
elkaar in Leiden te ontmoeten.’ Hysaj weet
waarover ze praat. Zelf kwam ze vier jaar
geleden vanuit Albanië naar Nederland,
inmiddels is ze bijna klaar met haar bachelor psychologie. ‘Ik weet hoe belangrijk
het contact tussen buitenlandse en
Nederlandse studenten is.’
De verhalencompetitie is volgens haar
maar één manier om de doelstellingen
van het Van Bergen Fund te bereiken. ‘We
willen ook culturen samenbrengen middels allerlei kunstuitingen. Dat kan schilderen zijn, fotografie, het schrijven van
gedichten.’ Ze meent dat de stichting niet
alleen belangrijk is voor de Leidse en buitenlandse studenten in Leiden. ‘Het is een
goede manier om de internationale oriëntatie van de gehele universiteit verder te
vergroten. Daarnaast help je er ook aankomende studenten mee: die hebben zo
betere informatie over de mogelijkheden
in het buitenland.’
Van Bergen blijft ondertussen nauw
betrokken bij ‘zijn’ stichting. ‘Zo willen we
graag meer sponsors zoeken om ons kapitaal uit te breiden. Alle bijdragen, klein en
groot, zijn welkom. Vijftigduizend euro
klinkt mooi, maar het is natuurlijk nog
maar een bescheiden bedrag. Wil je dat in

Op 31 augustus overleed oudhoogleraar internationaal recht
Hein Schermers (77).Behalve als
pionier in het Europese recht,
stond hij ook bekend als de
oprichter van het Mordenate
College.

stand houden en met de rente je doelen
waarmaken dan is meer geld nodig. Daar
ga ik me voor inzetten.’
Tegelijk is de oud vice-voorzitter druk met
zijn avondstudie geschiedenis. ‘Dat verloopt voorspoedig, om een negatief bindend studieadvies hoef ik me niet druk te
maken.’ (DB)

Van Be rgen Fund
Zij die zich verbonden voelen met het
gedachtegoed van Joris van Bergen
kunnen het Van Bergen Fund steunen
door middel van een financiële bijdrage.
Van Be rgen Fund
p/a Universiteit Leiden,Rapenburg 70,
Postbus 9500 2300 RA Leiden,
ABN-AMRO 43.20.20.845
Contactpersoon:
Hanneke Wiessing.
Telefoon:071 527 32 37
E mail:hj.wiessing@ics.leidenuniv.nl
M e e r i n f o r m at i e :
www.vanbergenfund.leidenuniv.nl

Is er in universitaire kringen tegenwoordig alom aandacht voor talent en selectie,
voor emeritus hoogleraar Hein Schermers
was dit al twee decennia vanzelfsprekend.
In 1988 startte hij het Mordenate College
(lees: More than Eight) voor eerstejaars
die hun propedeuse met een acht of hoger
afrondden.
Zij ontvingen een handgeschreven uitnodiging voor een diner met de hoogleraar
en zijn vrouw in hun monumentale pand
aan de Herengracht. Daarnaast organiseerde hij gedurende het collegejaar allerlei activiteiten voor hen.
Niet alleen vanwege zijn aandacht voor
studenten leeft Schermers voort. Ook
wetenschappelijk genoot hij grote erkenning: zo geldt hij als pionier in het
Europese recht en het recht van internationale organisaties. Samen met Leids
kopstuk Pieter Jan Kooijmans was hij lid
van het Franse Institut de droit internationale
waarvoor alleen de meest gezaghebbende
personen van dat vakgebied worden
gevraagd.
In 2003 werd de Schermers-leerstoel voor
Internationaal Institutioneel Recht in het
leven geroepen. Dat gebeurde door een
gift van de hoogleraar, die zijn kapitale
huis verkocht en de opbrengst
(€ 500.000) aan het Leids Universiteits
Fonds (LUF) schonk. Zelf ging hij met z’n
vrouw in de Leidse verzorgingsflat
Schouwenhove wonen. Zijn actie haalde
de landelijke pers.

‘Ik wilde dat ik zoveel geld als Rockefeller
had’, vertelde hij universiteitsblad Mare.
‘Dan kon ik zoveel meer doen.’ Hij hoopte
dat meer hoogleraren zijn voorbeeld zouden volgen. ‘Eigenlijk wilde ik een oude
traditie nieuw leven inblazen: halverwege
de vorige eeuw sprak een aantal illustere
voorgangers van mij, de hoogleraren Van
Vollenhove, Telders en Van Eijsinga,
namelijk af hun huizen te schenken aan
Het Leids Universiteits Fonds. Ze wilden
ervoor zorgen dat het gehele Rapenburg
universitair bezit werd.’
Schermers was van 1978 tot 2002 aan de
Rechtenfaculteit verbonden, maar was
ook daarna nog bijzonder actief. ‘Ik ken
weinigen die op zo’n leeftijd nog zo
betrokken zijn bij beginnende studenten’,
zegt Niels Blokker die sinds 2003 de speciale Schermers-leerstoel voor
Internationaal Institutioneel Recht
bekleedt.
‘Hij had een totale commitment naar de
student. Dat hield niet op, daar zijn wel
duizend voorbeelden van. Schermers was
geen man van vage theorieën, maar had

de bijzondere combinatie van een zeker
idealisme en een praktische inslag.’ Hoe
geliefd de hoogleraar was, bleek tijdens de
herdenkingsdienst die de faculteit op
dinsdagmiddag 5 september ter nagedachtenis aan hem organiseerde. Niet
alleen kwamen ruim tweehonderdvijftig
studenten en vakgenoten afscheid nemen,
ook oud-student ZKH prins Constantijn
en vriend Laurens Jan Brinkhorst hadden
de moeite genomen naar Leiden te
komen.
‘Toen ik hem vertelde een mba in het buitenland te doen, vond Schermers dat
maar niets’, vertelde Constantijn. ‘Ik was
namelijk voorbestemd voor de publieke
zaak, meende hij. Ik probeerde hem uit te
leggen dat je ook van de duivel het nodige
kon leren.’
Volgens Schermers’ dochter zou haar
vader hebben genoten van de dienst. ‘Wat
hield hij ervan als mensen samenkwamen
om met elkaar te discussiëren. Dat jullie
hier met zo velen zijn, is de kroon op mijn
vaders werk.’ (DB)
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Pas op peilingen
JOOP VAN HOLSTEYN

Joop van Holsteyn is universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar
kiezersonderzoek bij het departement politieke wetenschap

Jan Peter Balkenende bleek een voorzichtig man, begin 2003.
In de aanloop van de Kamerverkiezingen van januari liepen
de opiniepeilingen uiteen. Omdat de strijd uiteindelijk mede
draaide om de vraag welke partij, PvdA of CDA, de grootste
zou worden, werd dat als storend ervaren. Het riep vragen op
naar de kwaliteit van peilingen. Gaven zij een goed beeld van
kiezersvoorkeuren? Daarbij dook ook de vraag op naar de
invloed ervan, en hoe daarover te oordelen. Nader onderzoek
naar het effect van peilingen leek Balkenende wel wat. Dat
onderzoek zou kunnen uitmonden in een afspraak voor verkiezingen geen peilingen meer te houden. De inhoud zou
winnaar zijn.‘Kiezer, pas op voor de peilingen!’, aldus de kern
van zijn positie.
Het debat over peilingen is zo oud als die peilingen zijn en
kent een empirische en normatieve component. De eerste
vraag is die naar de feitelijke invloed, eerst en vooral op kiezers. Omdat volgens velen die invloed substantieel is, komt
daarna de vraag naar een verbod aan de orde.
Zo ook in 2003. Een oud-politica als Winnie Sorgdrager (D66)
beweerde dat kiezers liever bij een winnaar hoorden dan bij
een verliezer en dat de peilingen ‘dus’ invloed hadden. Het
leek haar de moeite waard na te denken over een publicatieverbod, zeker in de laatste week voor verkiezingen. De toenmalige leider van D66, Thom de Graaf, meende als liberaal
nooit voor een verbod te kunnen zijn maar liet fijntjes weten
dat hij het prima zou vinden als de onderzoekbureaus en de
media zouden besluiten een week voor verkiezingen niets
meer met peilingen te doen. André Rouvoet (ChristenUnie)
sprak zich voor een verbod van de openbaarmaking van peilingen in de week voorafgaande aan de verkiezingsdag uit.
Zoals het in 2003 ging, zo zal het waarschijnlijk in 2006 gaan.
Sociale wetenschappers zijn slecht in het doen van voorspellingen, maar ik ben ervan overtuigd dat het debat over de
invloed van peilingen wordt gevoerd.

Stemmen uit medelijden
Hoe zit het met die invloed? Daar wordt al ruim een halve
eeuw onderzoek naar gedaan, waarbij twee effecten centraal
staan: het bandwagon- en het underdog-effect. Op het eerste
wees Sorgdrager. Als uit een gevoel van medelijden steun
wordt verleend aan een onderliggende partij, dan zou het tweede effect zich voordoen. Echter, de empirische steun voor deze
effecten is buitengewoon gering. En als er al bevindingen worden gepubliceerd waarin effecten worden gevonden - en veel
zogeheten nulresultaten zullen nooit hun weg naar boek of
tijdschrift vinden - dan gaat het om uiterst geringe effecten,
vooral underdog-effecten. Aanwijzingen voor aanzienlijke
bandwagon-effecten zijn zo goed als afwezig. Dat doet er niet
toe, overigens. George Gallup verzuchtte decennia geleden al
dat de mythe van de bandwagon niet stuk te krijgen was. De
mythe blijft, ondanks onderzoeken dat iets anders laat zien,
overeind.
Voor Nederland heeft Gallup het tot op de dag van vandaag bij
het rechte eind, zo wijst TNS NIPO onderzoek van mei 2006
uit. Van de 505 ondervraagden meende een dikke meerderheid
dat er invloed van peilingen op het kiesgedrag van Nederlandse kiezers bestond. Uit de vraag of het om bandwagon- of
underdog-effecten ging, bleek hoe hardnekkig de bandwagonmythe is. Bijna een kwart gaf weliswaar aan niet te weten welk
effect het sterkste was, maar van de overige ondervraagden
dacht slechts 9 procent aan het underdog-effect terwijl 46 procent dacht dat het bandwagon-effect sterker was. Onder een
groep van in 105 parlementair journalisten en Tweede Kamerleden was trouwens het geloof in het electorale monster van
Loch Ness nog groter: hier was driekwart van mening dat het
bandwagon-effect dominant was. Dit wijdverbreide geloof, op
massa- en eliteniveau, maakt het onmogelijk de mythe van
bandwagon-effecten de wereld uit te helpen. In het grote koor
van instemmende gelovigen wordt de ontkennende wetenschapper niet gehoord.

In het grote koor van instemmende
gelovigen wordt de ontkennende
wetenschapper niet gehoord
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Pim Fortuyn
Hebben de peilingen dan geen invloed op kiezers? Nee, die
invloed is er en is fors, al is het opmerkelijk dat de aandacht
altijd maar weer naar kiezers gaat en veel minder naar politici
en journalisten. Het is deels de niet geringe invloed die deze
twee groepen van peilingen ondergaan, die indirect gevolgen
heeft voor kiezers. Zo wordt de vraag naar wie mee mag doen
aan verkiezingsdebatten op televisie beslist met de laatste
peilingen binnen handbereik. Voor mei 2002, bijvoorbeeld,
mocht Pim Fortuyn alom aanschuiven, terwijl zijn ‘partij’
geen enkele Kamerzetel had. Een half jaar later - de LPF had
met 26 zetels zijn entree gemaakt - gingen de uitnodigingen de
nieuwe politiek leider van de LPF voorbij, omdat zijn partij in
de peilingen was weggezakt.
Het zijn niet de indirecte effecten waaraan we denken als het
gaat om de invloed van peilingen. Dan gaat het om directe
effecten, en die zijn evenzeer aanwezig. Alleen gaat het dan
niet om de gevoelsmatige, affectieve reactie zoals bij de klassieke effecten, maar om een cognitieve reactie. Kiezers gebruiken op een calculerende, ‘verstandige’ manier de informatie
die peilingen hun bieden.

Strategisch stemgedrag
In Nederland hebben vele kiezers een voorkeur voor meer dan
één partij. Veel kiezers zien daarenboven na de verkiezingen
liever het ene dan het andere koppel partijen een kabinet vormen. Dit alles lokt strategisch stemgedrag uit: kiezers stemmen op een andere dan hun voorkeurspartij met het oog op
de machtsvraag. Die vraag wordt pas na de verkiezingen in de
kabinetsformatie beantwoord. Strategische kiezers willen hier
een woordje meespreken en juist dan bewijzen peilingen hun
nut. Die geven een politieke tussenstand aan, die vanwege de
toegenomen beweeglijkheid van het electoraat zeker niet als
perfecte voorspeller van de uitslag kan worden gezien, maar
wel een indruk geeft van de krachtsverhoudingen op enig
moment. En van de coalitie die als dan het meest waarschijnlijk is. De strategische kiezer die hierin een ongewenste uitkomst leest, kan alsnog besluiten de stem aan een andere partij te geven, hopend de bakens te verzetten. In dat proces van
schatten en afwegen vormen peilingen een cruciale bron van

informatie, een feitelijke en als het goed is heldere, objectieve
bron over wat het electoraat wil. In verkiezingstijd is zo’n bron
goud waard; andere bronnen, partijen en politici voorop, hebben immers eigen belangen en zijn om die reden niet op hun
woord te geloven.

Vertrouwen
Als het goed is, ja. Als het goed is, zijn peilingen een prima
bron voor kiezers die de krachtsverhoudingen en uitkomst in
termen van toekomstig kabinet willen meewegen. Maar is het
goed? Daar zit hem de kneep. Dat ligt niet zozeer aan peilingen
en peilers, maar aan journalisten en hun berichtgeving.
Aan de manier waarop de media - ik gooi ze op een hoop, al
was het maar omdat ik nooit een uitzondering tegenkom omgaan met de peilingen schort het ernstig. Dat is belangrijk,
omdat peilingen niet als vanzelf goed of slecht zijn in het beeld
dat zij van de electorale stand van zaken geven. Het vertrouwen dat we mogen stellen in peilingen hangt in hoge mate af
van de manier waarop ze zijn opgezet en uitgevoerd. Hoe is de
steekproef getrokken en hoe groot was die? Wanneer is het
onderzoek gehouden? Welk bureau heeft de peiling uitgevoerd? Welke vraag is voorgelegd en was dat in een persoonlijk
gesprek, via de telefoon of via internet? Hoeveel mensen
deden niet mee omdat ze geen zin hadden of niet bereikt werden? Hoeveel mensen die meededen gaven aan dat ze nog niet
wisten wat ze zouden stemmen? Hoe zijn de gegevens bewerkt
en gewogen voordat de resultaten naar buiten zijn gebracht?
Ziehier enkele vragen waarop het antwoord bekend moet zijn
voordat we iets zinnigs kunnen zeggen over de waarde en
bruikbaarheid van peilingen. Elke zichzelf respecterende journalist zou hierop een antwoord moeten hebben, voordat de
politicus om commentaar wordt gevraagd of de analyse
geschreven die de recente ontwikkelingen duidt. En de lezer en
kijker heeft, als burger en kiezer, eveneens recht op die informatie, die immers essentieel is om peilingen te kunnen beoordelen.

Kwaliteitscontrole
We vinden het normaal dat in verpakte levensmiddelen tot in
detail de samenstelling wordt genoemd. Dan weten we wat we

Wat de peilers ons, burgers, week na week
voorschotelen slikken we zonder er een
enkele vraag bij te stellen
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eten of wat we laten staan omdat de inhoud ons niet bevalt.
Wat de peilers ons, burgers, week na week voorschotelen slikken we zonder er een enkele vraag bij te stellen. Alles van
Maurice en niks van ons. Voor de goede orde: dat ligt niet aan
de meest beroemde peiler van Nederland en zijn vakbroeders,
maar vooral aan de journalisten die ons in het ongewisse laten
over wat er aan resultaten op tafel wordt gezet. Dat is zonde,
want er is bij een deel van het electoraat ‘behoefte’ aan peilingen. Kwaliteitscontrole is op zijn plaats. Als peilers en peilingen op een of andere wijze meer pretenderen dan waarmaken,
dan moet de journalist waarschuwen: pas op voor de peilingen! Op zijn minst moet de journalist zijn publiek de informatie geven die het mogelijk maakt peilingen op waarde te schatten.
Anders komt het echt nog zo ver dat de stemmen die klinken
om een verbod van peilingen de boventoon gaan voeren.
Vooralsnog zijn die stemmen in de minderheid en rust de roep

op een verbod overigens op ondeugdelijke gronden. Maar ’t
kan verkeren. In het TNS NIPO onderzoek was gevraagd of,
als dat uitvoerbaar zou zijn, men wat zag in een verbod van
peilingen. Hierop bleef ruim tien procent een antwoord schuldig. Onder degenen die zich er over uitspraken, bleken ongeveer evenveel mensen voor als tegen enig verbod: 48 procent
wilde van geen enkel verbod weten, maar 31 procent wenste
een verbod de laatste week voor de verkiezingen, 16 procent de
laatste maand, en 5 procent prefereerde een totaalverbod op
peilingen in de aanloop van verkiezingen. De Sorgdragers en
Rouvoeten van deze wereld staan bepaald niet alleen. Pas op,
peilingen!
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Dilemma’s
rond de meerderheidsregel
in de democratie

De Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië en de
andere landen die een alliantie aangingen met als doel in Irak
een ‘regime change’ tot stand te brengen, werden de afgelopen jaren geconfronteerd met een merkwaardige paradox:
meer democratie betekent niet altijd dat een regiem in het
leven werd geroepen dat meer vrijheid betekent voor het
individu. Door goedbedoelde westerse militaire en andere
interventies bleek het weliswaar mogelijk een dictator ten val
te brengen, maar dat betekende nog niet noodzakelijk dat een
nieuw regiem werd gerealiseerd dat vrijheid voor het individu hoog in het vaandel heeft.
Vaak werd het vacuüm opgevuld door moorddadige islamistische bewegingen, zoals de Taliban in Afghanistan of het
schrikbewind van Ayatollah Khomeini in Iran. Dat heeft sommigen ertoe gebracht te stellen dat we niet moeten proberen
democratie te exporteren naar delen van de wereld die daar
nog niet klaar voor zijn, maar dat eerst respect voor de grondrechten van het individu wortel moeten schieten voordat
democratie tot ontwikkeling kan komen.
We hebben hier te maken met een van de meest belangrijke
dilemma’s van democratie in de zin van de meerderheidsregel.
Wat de meerderheid wil, hoeft nog niet altijd moreel gerechtvaardigd te zijn. Als de overgrote meerderheid van de bevolking er behagen in zou scheppen enkelingen of een groep voor
de leeuwen te gooien (zoals gebeurde in de Romeinse tijd) kan
dat nog steeds het grootste onrecht betekenen voor de minderheid die het betreft.

Democratisch democratie afschaffen
De oplossing die hiervoor is gevonden in de westerse traditie
van politieke filosofie en constitutionele theorie is het aanbrengen van beperkingen op het meerderheidsbeginsel. Zo gaat
men er doorgaans vanuit dat de meerderheidregel niet zo ver
moet worden doorgedreven dat deze ook zou vergen dat men

PAUL CLITEUR

Paul Cliteur is hoogleraar encyclopedie van de
rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden
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het respecteert dat een meerderheid de democratie afschaft
(‘one man, one vote, once’). Een ‘weerbare democratie’ brengt
met zich mee dat niet getolereerd wordt dat men langs democratische weg de democratie kan afschaffen. Tolerantie tegenover intoleranten is suïcidaal en zou niet de norm moeten zijn.
Een andere beperking op democratie in de zin van de meerderheidsregel is de correctie die wordt aangebracht door grondrechten of mensenrechten. De regel dat wat de meerderheid wil
moet gebeuren, wordt beperkt omdat de meerderheid grenzen
in acht moet nemen in de vorm van individuele rechten. Als de
gehele samenleving vindt dat een bepaalde mening verwerpelijk is, terwijl één persoon meent die mening te moeten uiten,
dan is het een onvervreemdbaar recht van het individu dat
deze mening mag worden geuit, schreef John Stuart Mill in de
19e eeuw. Hij brengt daarmee respect voor het principe van de
vrijheid van meningsuiting tot uitdrukking.
Deze problematiek is de laatste jaren alleen maar groter geworden omdat westerse samenlevingen worden geconfronteerd
met radicale minderheden die weliswaar weinig respect hebben
voor democratie, maar wel gebruik willen maken van diezelfde
democratie om de democratie af te schaffen. Schrijvers als
Dominique Thomas en Melanie Phillips hebben laten zien dat
in de stad London op grote schaal islamistische terroristische
bewegingen en leiders actief zijn die niets minder dan de vernietiging van de Britse democratie voorstaan. Hun preken hebben bovendien aanzienlijke invloed op radicale jongeren die
bereid blijken hun eigen leven op te offeren bij het plegen van
zelfmoordaanslagen. Sinds de verijdelde poging om in augustus 2006 negen vliegtuigen tot ontploffing te laten komen
boven de Atlantische oceaan, kan niemand meer de ernst van
deze problematiek ontkennen. Niettemin gebeurt dat op grote
schaal.

‘Onze eigen schuld’
Een van de meest courante ontkenningen bestaat daaruit dat

Tolerantie tegenover intoleranten
is suïcidaal en zou niet de norm
moeten zijn
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men de oorzaken van de groei van deze radicale bewegingen
verkeerd taxeert. Die groei zou niet te maken hebben met de
autonome ontwikkeling van een anti-westerse en gewelddadige religieuze ideologie, maar met het optreden van de Verenigde Staten, Israël, het racisme in westerse samenlevingen en
een neokoloniale houding van bestuurders in westerse landen.
Het is dus eigenlijk allemaal ‘onze eigen schuld’. Deze verklaring van het terroristische geweld is niet erg overtuigend,
omdat gewelddadig islamisme ook groeit in landen waarin van
racisme of westerse suprematie helemaal geen sprake is. Het is
al vaak opgemerkt, maar niettemin dringt het nog niet erg
door: de landen die het meest te vrezen hebben van radicaal
islamistische bewegingen zijn de moslimlanden zelf. Ook daar
worden aanslagen gepleegd, mensen geliquideerd door radicalen en bestaat een voortdurende dreiging dat men sluipenderwijs de richting uitgaat van een talibanisering. De wereldwijde
opmars van de sharia is daarvan een treffende manifestatie.

Naïeve houding
Een andere manier om de ernst van de problematiek te ontkennen is deze te bagatelliseren. Dat gebeurde in Nederland
door radicalen te beschouwen als een kleine groep gemarginaliseerde figuren (‘gevaarlijke gekken’) die niet kunnen rekenen
op bredere steun in de samenleving. Hoewel deze optimistische inschatting wordt tegengesproken in alle stukken die de
Nederlandse AIVD jaarlijks produceert en in de boeken van
serieuze onderzoekers, is deze opvatting nog breed gedeeld.
Veelvuldig worden ook parallellen getrokken met terroristische bewegingen als de Rote Armee Fraktion (waarvoor de
aanhang tenslotte ook vanzelf verdwenen is) zonder dat men
recht doet aan de ingrijpende verschillen tussen de oude terroristische bewegingen en de nieuwe (denk alleen al aan de financieringsbronnen van het nieuwe terrorisme).
Illustratief voor de enigszins naïeve en optimistische houding
van westerse landen tegenover ondemocratische minderheden
is de reactie op de Deense cartoonkwestie. In februari 2006
werd voor de Deense ambassade in Londen gedemonstreerd
door mensen die spandoeken meedroegen met ‘Bomb Bomb
Denmark’, ‘Nuke Nuke Denmark’, ‘Exterminate who slander
Islam’, ‘Behead those who insult Islam’, ‘As Muslims unite we

are prepared to fight’. Een demonstrant was zelfs – zoals
bekend is uit parades in het Midden-Oosten – gekleed als
zelfmoordterrorist.
Eén manier om tegen deze demonstraties aan te kijken is dat
het hier gaat om wat stoom afblazen door mensen die onaangenaam getroffen zijn door de westerse vrijheid om ook religieuze figuren van satirisch commentaar te kunnen voorzien.
Het zijn de geboorteweeën van een nieuwe multiculturele
samenleving waarin mensen vanzelf wel zullen leren met
elkaar in dialoog te gaan. Als de pacificerende krachten maar
de overhand houden en we mensen niet het gevoel geven dat
zij worden buitengesloten, komt alles wel goed.

Censuur
Een andere manier om deze demonstraties te bezien is dat nu
zo langzamerhand wel voldoende materiaal voorhanden is
om de opschriften op die spandoeken serieus te nemen. Deze
demonstranten menen werkelijk wat ze zeggen. Die teksten
zijn niet geschreven in een opwelling van woede, maar vertolken een authentieke uiting van een bepaald wereldbeeld.
Als dat laatste het geval is worden westerse samenlevingen
met een aanzienlijk dilemma geconfronteerd: hoe hiermee
om te gaan? Het lijkt erop dat niemand daarop een overtuigend antwoord weet te formuleren.
Eén mogelijkheid is het tot officieel beleid verklaren van wat
impliciet al gebeurt: toegeven aan wat tot voor kort als onredelijke eisen zouden worden beschouwd, in de hoop daarmee
radicalen te pacificeren. Men zou bijvoorbeeld de artistieke
vrijheid en vrijheid van meningsuiting die gewoon is geworden in de westerse wereld (en beschermd door verdragen en
jurisprudentie) moeten terugdraaien door een revitalisering
en invoering van wetgeving die religieuze symbolen en figuren beschermt (godslasteringsbepalingen). Voorzetjes daarvoor werden reeds na de moord op de cineast Van Gogh gegeven door de Nederlandse minister van Justitie (inmiddels exminister P.H. Donner). Maar is dat werkelijk de weg die we
moeten gaan? Waar houdt dat op? Men kan satire (cartoons),
romans (The Satanic Verses), films (Submission) verbieden,
maar waarom dan ook niet historisch onderzoek naar heilige
geschriften? Waarom ook niet een vergaande censuur op

De tijd dringt en er bestaat
geen overeenstemming over
de juiste strategie die
radicalisering het hoofd zou
moeten bieden
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theologische bespiegelingen van de paus? Censuur druppelt
dan vanzelf ook de universiteit binnen en zal raken aan het
werk van de faculteiten Arabische Taal en Letterkunde (wat
volgens sommigen nu al het geval is).

Schaduwkanten
Een geheel andere weg zou zijn dat men juist gaat proberen
respect voor de democratische rechtsstaat en de waarden die
daarachter schuil gaan te versterken. Dat zou kunnen door
voortvarende integratieprogramma’s, voorlichting op scholen,
het stimuleren van respect voor burgerlijke vrijheden, overheidscampagnes ter ontmoediging van eigenrichting en het
bevorderen van loyaliteit aan de nationale rechtsorde. Ook zijn
constitutionele maatregelen denkbaar: een toenemende oriëntatie op een weerbare democratie, het strafbaar stellen van
haatzaaiing, beperkingen van de privacywetgeving.
Maar deze maatregelen hebben natuurlijk schaduwkanten.
Diegenen die de problematiek willen ontkennen of bagatelliseren (niet overdrijven, zullen zij zelf zeggen) wijzen erop dat
alle voorgestelde remedies ons alleen maar verder het moeras
in trekken. Door al dit soort maatregelen worden vreedzame
religieuze minderheden gecriminaliseerd die we nu juist zo
nodig hebben om de problemen van radicalisering het hoofd
te bieden. Ook wordt erop gewezen dat alle beperkingen van
burgerlijke vrijheden precies bewerkstelligen wat terroristen
nu juist willen: het opheffen van de democratische rechtsstaat.

Verbrokkeld beeld
Een en ander betekent dat het integratiebeleid en het beleid op
het terrein van terrorismebestrijding een hopeloos verbrokkeld beeld te zien geeft. Het wordt gekenmerkt door een mix
van benaderingen. Zo wordt in Nederland door de AIVD in
een nota als Van Dawa tot Jihad uitvoerig in kaart gebracht
welke radicale religieuze bewegingen een bedreiging vormen
voor de democratische rechtsstaat terwijl de minister van
Justitie in interviews voortdurend ontkent dat religie een
relevante factor is voor een goed begrip van het hedendaags
religieus terrorisme. De relativerende houding van minister
Donner tegenover het religieus fundamentalisme dat aan het
religieus terrorisme ten grondslag ligt deed hem zelfs spelen
met de gedachte dat de sharia in Nederland met tweederde
meerderheid zou kunnen worden ingevoerd en dat het schandalig zou zijn je daartegen te verzetten. Binnen vierentwintig
uur kwam de minister hier weer op terug, gaf aan verkeerd
begrepen te zijn, maar wie zijn interviews van de afgelopen
jaren gevolgd heeft kan daaraan met recht twijfelen.
Deze inconsistente benadering van de problematiek kenmerkt
niet alleen het Nederlandse beleid, maar ook dat van Frankrijk
en Groot-Brittannië. We worden daarom geconfronteerd met
een aanzienlijk dilemma: de tijd dringt en er bestaat geen
overeenstemming over de juiste strategie die radicalisering het
hoofd zou moeten bieden.
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Leidse lessen

van Kamerleden
Ne b a h at Al b ay ra k ( P vd A , n r. 2 )
‘Ik heb ongelofelijk veel aan mijn
Leidse jaren. Snel
de kern zien te
pakken, dat heb ik
bij uitstek geleerd
bij rechten, waar je
werd doodgegooid
met stapels boeken en rechtsregels. Onbewust heb ik daar geleerd wat
me nu erg goed van pas komt. In de
Tweede Kamer zijn nog steeds relatief
weinig juristen. Dat is raar als je bedenkt
dat daar de wetgevers zitten. Ik heb
bewust voor Leiden gekozen. Daar moest
je zijn voor internationaal recht. Er was
nog even sprake van dat ik in Turkije zou
gaan studeren, maar tijdens mijn propedeuse jaar heb ik besloten te blijven. Erg
inspirerend was professor internationaal
recht Schermers. Hij stimuleerde heel erg
om over de grenzen heen te kijken. Als er
iets een “Leidse les” was, dan was het dat
de wereld groter is dan je directe omgeving. Zeker nu Nederland soms wat in
zichzelf is gekeerd is het belangrijk te
beseffen dat we geen eiland zijn.’

H ans van Baalen ( V V D, n r. 1 1 )
‘Mijn Leidse tijd
loopt als een rode
draad door mijn
leven. “Presidium
Libertatis”,
Bolwerk der
Vrijheid, dat is
voor mij de
Universiteit
Leiden, de oudste
Universiteit van de Noordelijke
Nederlanden. Zelf verantwoordelijkheid
nemen voor studie en het studentenleven. Besturen, hospiteren, geld verdienen, op je gezicht gaan, fouten maken en
die corrigeren. Studeren met passie én
Oblomov-achtige onderbrekingen. Niet
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alleen kennis, maar vooral inzicht verwerven en onderdeel zijn van een traditie. Trouw aan jezelf zijn en aan de traditie waarin je staat, zoals prof. mr.
R.P. Cleveringa dat deed toen hij zich op
26 november 1940 tegen de bezetter
keerde die de joodse hoogleraar prof. mr.
E.M. Meijers had ontslagen. Als politicus
is mijn Leidse achtergrond een blijvende
steun. In Leiden heb ik ruggengraat ontwikkeld. Een politicus zonder ruggengraat is een weekdier. Dat zou ik niet
kunnen en willen zijn.’

L i e sbeth Spies (CDA, n r. 1 3 )
‘Vanaf mei 2002
ben ik lid van de
CDA-fractie in de
Tweede Kamer.
Sinds mijn afstuderen in 1990 heb
ik nog nooit zoveel
profijt gehad van
mijn studie rechten als in deze
functie. Als de juridische studie je iets
leert, is het systematisch denken, stap
voor stap een sluitende redenering
opbouwen en precies lezen. Los daarvan
ben je als jurist natuurlijk in het voordeel
bij het vervullen van je medewetgevende
taak. Het lezen, beoordelen en eventueel
amenderen van wetsvoorstellen is een
stuk eenvoudiger dankzij mijn Leidse
achtergrond. Je studententijd is als het
goed is een periode waarin je naast je studie tal van andere dingen beleeft. Dat
gold zeker ook voor mij. Of het nu
gewoon een avondje stappen was of het
zijn van preses van het staatsrechtelijke
dispuut Res Publica: ik heb er volop van
genoten. Bovendien heb ik aan mijn
Leidse tijd een aantal zeer dierbare
vriendschappen overgehouden. Die zorgen er mede voor dat ik met enige regelmaat met veel genoegen terugdenk aan
mijn studietijd.’

A l exa nd e r Pechtold (D66, n r. 1 )
‘Naast academische vorming heb
ik door de studie
kunstgeschiedenis
geleerd om meer
in langere termijnen te denken.
Dat is voor de
politiek erg handig. Daarnaast
heb ik veel geleerd van datgene dat zich
niet op de universiteit zelf, maar in de
omgeving daarvan afspeelt, zoals algemene sociale vaardigheden. Een periode
waarin je van alles over jezelf leert.
Natuurlijk heb ik vooral heel veel opgestoken in 10 jaar Leidse gemeenteraad;
overleggen, compromissen vinden,
besluiten nemen en zorgen dat ze dan
ook echt worden uitgevoerd. Ik ben nog
bijna elke week in Leiden. Dus een gevoel
van weemoed is niet nodig.’

M a ri ko Peters (Gr oe n L i n k s, n r. 4 )
‘Ik heb een ontzettend leuke tijd
gehad in Leiden.
Ik heb verschillende student-assistentschappen
gedaan, en ben lid
geweest van een
studentenvereniging, en heb er de
basis gelegd voor veel vriendschappen. Ik
heb Leiden zeker niet als rechts bolwerk
ervaren: je ziet er studenten van allerlei
achtergrond. De studie rechten is vaak
sterk op Nederland gericht, maar juist in
Leiden is dat veel minder zo. De faculteit
heeft echt internationale faam, en stimuleerde mij ook om in het buitenland
(Japan en New York) verder te studeren.
In Bosnië en Afghanistan zag ik als mensenrechtenjurist en diplomaat hoe mensen knokken om zo’n systeem te bereiken als wij hier hebben. Het zou voor mij
een eer zijn om daaraan mee te mogen
doen.’

In deze reeks gaat Leidraad op zoek naar de student achter de bekende Nederlander.Wat deden zij tussen
ontgroening en zweetkamertje? Aan het woord is burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten (65). Hij
studeerde hij van 1963 tot 1969 en ontving een bul voor zijn afstuderen in de publiekrechtelijke richting.
Waarom rechten?
‘Ik wist niet wat ik wou worden en zoals
zovelen kies je dan de rechtenstudie. Het
is een prachtige studie en niet al te moeilijk. Ik vond het leuk en interessant,
maar was ook weer blij ervan af te zijn.
Op een gegeven moment moet je toch
ook weer weg van die collegebanken.’

U zou samen met oud-collegevoorzitter AW Kist als student gedagdroomd
hebben over de toekomst. Hij zou collegevoorzitter worden en u burgemeester van Leiden.
‘... en dan zouden samen op het
Rapenburg gaan wonen. Dat zijn van die
grapjes. Je hebt in die tijd wel eens irrealistische doelen, van die onbereikbare
idealen. Blijkt het later toch niet zo
onbereikbaar te zijn. Of je komt een
beetje in de buurt.’

Wat voor student was u?
‘Ik heb niet meer gedaan dan nodig was
voor mijn afstuderen. Het werd op het
laatst wel interessanter omdat je dichter

‘Ik deed niet meer
dan nodig was’
bij je eigen interesse komt. Maar in het
begin had je vakken als Romeins recht,
een hele kluif. Grote, dikke boeken
moest je doorploegen met al die Latijnse
teksten, vreselijk. Daar had ik een repetitor voor. Die zei eens: “Als u zo doorgaat,
meneer Opstelten, blijft u zitten in dat
ULO-klasje daar aan het Rapenburg.”’

Nog steeds contact met uw
Minerva-clubgenoten?
‘Zeker. In die tijd smeed je een ijzeren
ring van vrienden voor de rest van je
leven. Wat er ook gebeurt, dat gaat nooit

meer over. Soms zie je elkaar een hele tijd
niet en bij het weerzien ga je gewoon verder waar je gebleven was.
Kijk, het Leids netwerk bestaat gewoon.
Dat valt niet te ontkennen, er is ook niks
mis mee. Ik ga nog jaarlijks naar de reünie in Leiden. Dat is een heilige datum,
er moet wel heel veel gebeuren voor ik
daar niet naartoe ga.’

U bent niet tenger gebouwd.
Was u een zooier?
‘Ja, dat deed ik ook wel. Af en toe moest
er wel eens wat rechtgezet worden. Of

iemand. Daar had je ook bepaalde mores
voor, wat wel kon en wat niet kon. Slaan
was uit de boze. Hou ik ook helemaal
niet van.
‘Een ding was duidelijk: fysiek geweld
was uit den boze. Dat is wat je dan ook
wel leert op zo’n vereniging. Dat je op
jonge leeftijd verantwoordelijkheid krijgt
om te zorgen dat het goed loopt. Het
bestuur moet zorgen dat de spelregels
adequaat worden gehandhaafd. Als lieden niet deugen, weg ermee.’

Was u een stevige drinker?
‘Ja, anders kun je het niet volhouden op
zo’n vereniging. Als je jaren commissaris
bent, dan moet je wel meedoen. Ik dronk
voornamelijk bier en jenever. Jenever ben
ik radicaal mee gestopt, in mijn eigen
belang. Bier is nu grotendeels vervangen
door wijn.’ (TB)
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HET TOPSTUK

De bronsschat van Nistelrode

Het gebeurde in de tijd dat de
noordelijke grens van het West-

Mandela Study Fund needs your support

Romeinse Rijk in verval raakte. Aan
het eind van de tweede eeuw na
Christus lag de grens nog langs de
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dorpen. Legerkampen raakten
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verlaten. Mensen vluchtten weg,

initiative. In doing so you will be making a direct and very worthwhile investment in the

en begroeven hun kostbaarheden.

future of South Africa by supporting their future leaders.

We are welcoming new donations
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Ter hoogte van het huidige Nistelrode,
iets ten zuiden van het Brabantse Oss,
groef iemand een kuil in de grond en
borg daarin zijn kostbare bronzen vaatwerk op, terwijl hij tijdelijk een ander
heenkomen zocht.
Het moest voor een paar jaar zijn, het
werden er tweeduizend. Op 5 maart 2004
zou het brons pas weer het daglicht zien.
Archeoloog Richard Jansen, toentertijd
werkzaam als projectleider bij Archol
(Archeologisch Onderzoek Leiden bv, het
bedrijf van de faculteit der Archeologie)

vond het bronsdepot samen met zijn
opgravingteam. Het was een bijzondere
ervaring, vertelt hij. ‘Je weet dat iemand
ook ooit precies daar op z’n knieën heeft
gezeten om die spullen te verstoppen.’
In totaal bleek het om dertig bronzen
voorwerpen te gaan, behorend bij een
tafel- en eetservies. Drinkkannen, wijnzeven, borden, pannen, allemaal uitstekend geconserveerd. ‘Dat komt omdat ze
met de bodem naar boven en zorgvuldig
in elkaar gestapeld in die kuil zijn
gestopt. Als ze omgekeerd hadden gelegen, waren ze vol gelopen met water en
waarschijnlijk helemaal weggeroest’, zegt
Jansen, die de voorwerpen bestudeert in
het kader van zijn proefschrift.
De vondst is zeer uitzonderlijk. ‘Er is
nooit een groter bronsdepot in Nederland gevonden. In het algemeen bestaat
negentig procent van wat je vindt uit
scherven en ander afval uit die periode.
Af en toe zijn er wel eens een of twee
delen van een servies gevonden, maar
nooit een dergelijk uitgebreid servies.
En dat nog wel bij een eenvoudig boerendorpje twintig kilometer van Nijmegen.’
De vondst toont onder meer aan dat de
lokale boerengemeenschappen destijds

sterk beïnvloed waren door de
Romeinen. ‘Lokale jongemannen werden
via handel of contracten gerekruteerd
voor het leger. Overleefden ze dat, dan
kwamen ze redelijk “geromaniseerd”
terug in hun eigen dorp.’ Ook rijkere
boerenfamilies konden het zich blijkbaar
permitteren om aan duur bronzen servies te komen. ‘Dit servies is waarschijnlijk van een familie geweest die tot de
elite behoorde en het via handel heeft
weten te bemachtigen.’
De vindplaats heeft een lange bewoningsgeschiedenis, weet Jansen. ‘Behalve
resten van boerderijen uit de Romeinse
Tijd zijn er ook vondsten gedaan uit de
IJzertijd en de Middeleeuwen.’
Gewoonlijk blijven vondsten eigendom
van de provincie waar ze gevonden zijn.
‘Deze vondst was zo uniek dat hij eigendom is geworden van het Rijksmuseum
van Oudheden.’ Afgelopen zomer zijn de
dertig bronzen werken daar ook tentoongesteld. Daarna zijn ze verhuisd
naar een tentoonstelling in Den Bosch.
‘Het is belangrijk dat een zodanig unieke
vondst voor iedereen zichtbaar is.’ (CW)
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Aankomend chirurg Alexander Greeven (28) over zijn
baan in het Haagse Bronovo-ziekenhuis

‘ V o l vo l d o e n i n g e e n
schouder in de kom zetten’
Hoe is het om met je bul vers op zak aan een nieuwe baan te beginnen? Leidse alumni vertellen over hun leven na de studie. In deze
aflevering: Alexander Greeven (28). Hij werkt sinds kort drie maanden
als arts-assistent in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag.
BART B raun
‘Met oud en nieuw kwam er op onze
spoedeisende hulp een vrouw binnen bij
wie een lawinepijl in het gezicht was ontploft. Veel bloed, paniek bij de patiënt,
maar als je dan zo iemand kan helpen is
dat heel indrukwekkend.’
Alexander Greeven, arts-assistent in het
Haagse Bronovo-ziekenhuis, straalt van
het enthousiasme voor de geneeskunde.
‘In dit vak is alles dat je voor het eerst
doet indrukwekkend: als je dingen ontdekt waarvan je twijfelde of de patiënt
het had; of voor het eerst een schouder
terug in de kom zet, geeft dat heel veel
voldoening.’
Greeven, in de zomer van 2005 afgestudeerd, wil volgend jaar gaan solliciteren
naar een opleidingsplek heelkunde. ‘Dat
is de tak van de geneeskunde die zich
bezighoudt met problemen die met een
scalpel kunnen worden verholpen, maar
ook met botbreuken. Ik kijk het meeste
uit naar de ongevalchirurgie.’
‘Nu al mag ik onder begeleiding van een
chirurg kleine operaties uitvoeren.
Blindedarmen, liesbreuken; zo kan ik al
proeven aan wat nog komen gaat.’
Er gaat nog een hoop gebeuren: voor je
als chirurg het scalpel mag zwaaien moet
je eerst geneeskunde studeren en je artsexamen doen, en dan komt nog de zesjarige chirurgieopleiding. Voor de verdere
specialisatie tot ongevalchirurg staan nog
eens twee jaar. ‘Uiteindelijk heb ik dan
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zestien jaar over mijn studie gedaan.’
‘Ik ben verknocht aan Leiden, ook vanwege de aanwezigheid van De Kaag – ik ben
een fanatiek zeiler. Eerst werd ik uitgeloot voor geneeskunde, en toen ben ik
hier in Leiden rechten gaan studeren.’
Toen hij uiteindelijk wel in Rotterdam
als geneeskundestudent kon beginnen,
stroomde hij in zijn tweede jaar in bij de
Leidse opleiding.
‘Ik heb geprobeerd alles uit mijn studententijd te halen wat er in zat en dat is
aardig gelukt volgens mij. Ik heb een
geweldige studententijd gehad.’ Hij was

lid van het Augustinusgezelschap Carpe
Noctem, waarvan hij ook bestuurslid
werd. Verder organiseerde hij zelf ook
debatten. ‘Dat was echt heel breed: van
“de koffie op de universiteit moet gratis”
tot de uitbreiding van Schiphol.’ In zijn
derde jaar hielp hij met het organiseren
van een medische carrièredag. Op de dag
zelf werd zijn reeds langer bestaande
belangstelling voor de heelkunde versterkt.
Toen hij moest wachten op een plaats
voor zijn co-schappen, bracht hij zijn tijd
nuttig door met het uitvoeren van
obducties bij de afdeling pathologie van
het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). ‘Het was heel leuk om zo je studie te herhalen, in omgekeerde volgorde.
Je leert zo echt het menselijk lichaam
beter kennen. Deze maand opent de
nieuwbouw van het LUMC, met daarin

de nieuwe snijzalen. ‘Ik ben benieuwd
wat ze daarin gaan doen. Ik heb begrepen dat in het nieuwe curriculum minder snijwerk zit. Dat is wel jammer.’
Een opvallende uitspraak van iemand die
in zijn onderzoek vooral tot de conclusie
kwam dat er niet altijd gesneden moet
worden. Hij studeerde af op meerdelige
bovenarmbreuken. Greeven: ‘Jongeren
vallen van de brommer, ouderen van de
keukentrap. Als ze niet snel genoeg
reageren, kunnen ze hun arm niet strekken en vallen ze op de bovenarm, die dan
soms op meerdere plaatsen breekt.’
Zitten alle brokstukken nog op de goede
plaats, dan moet de patiënt vooral rust
houden met de arm. Als er dan toch
geopereerd moet worden, ‘dan minimaal
invasief’.
Zijn eerste wetenschappelijke publicatie
ligt op de tafel van zijn appartementje
aan de Oude Rijn, en gaat over patiënten
waarbij de slagader in de buik kapot is
gegaan. In zijn tijd bij het LUMC bekeek

Greeven 109 patiënten met zo’n zogeheten abdominaal aneurysme; de helft van
hen overleed. Van de mensen waarbij voor
de operatie een hartstilstand was opgetreden, overleefde helemaal niemand. ‘Als
iemand er zo erg aan toe is dat er hart-

genoten van de prettige sfeer daar. Ik
woon nog steeds in Leiden, en de meeste
van mijn dispuutgenoten ook.
Berengezellig, is dat. ’
Aan de muur hangt een foto van zijn
oude studentenhuis: ‘We woonden daar

‘Uiteindelijk doe ik zestien jaar over mijn studie’
massage uitgevoerd moest worden voor
de operatie, betekent dat eigenlijk dat hij
geen kans meer heeft. Je moet dan terughoudend zijn met chirurgie’, legt hij uit.
Een tweede publicatie is ook al in de
maak: Greevens toekomst ziet er stralend
uit. Over het verleden is hij echter niet
minder blij: ‘Ik heb hele goede herinneringen en vooral goede vrienden overgehouden aan mijn studententijd.
Augustinus is een bijzonder gezellige vereniging waar je kunt doen en laten wat je
wilt. Ik heb veel geleerd in het LUMC, en

met 26 mensen. Op een gegeven moment
hadden wat jongens uit de regio het idee
opgevat om tijdens Leidens Ontzet
haring en wittebrood te gaan halen in de
kleren die je de dag ervoor aanhad bij het
uitgaan. Thuis aten we die dan op met
hutspot, en daarna was er een groot huisfeest, waar zo’n driehonderd man op
afkwamen. We moesten wel elk jaar weer
even uitgelegd krijgen hoe je nou precies
een haring kaakt. Het duurde jaren voordat de visboer daar de grap van kon
inzien.’
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P R O G R A M M A C L E V E R I N G A B I J E E N KO M S T E N 2 0 0 6

Jaarlijkse herdenking
Cl e v e r i n g a r ede
Leidse wetenschappers houden rond 26 november lezingen op 38 locaties
in binnen- en buitenland, van Middelburg tot Groningen, van Calgary tot
Rome. Een kleine greep uit de onderwerpen die dit jaar centraal staan
tijdens de Cleveringabijeenkomsten: ‘Christenen als minderheid in de
islamitische wereld’, ‘Macht en onmacht van de Verenigde Staten in de
wereldpolitiek’, ‘Botsende belangen in het recht’, ‘Business en liefde’.
H e t L e i d s U n i v e r s i t e i t s Fo n d s
o r g a n i s e e r t i e d e r j a a r d e C l ev e r i n g a b i j e e n ko m s t e n . U k u n t z i c h a a n m e l d e n
v o o r é é n va n d e l e z i n g e n d o o r d e a a n m e l d i n g s k a a r t in t e v u l l e n d i e u v i n d t i n
h e t m i d d e n va n Le i d r a a d o f d o or e e n
e - m a i l t e s t u r e n ( z i e b i j ‘ O p g av e en
i n f o r m a t i e’ ) .
A M S T E R D A M 2 6 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof. mr. J.L. de Wijkerslooth de
Weerdesteijn “De invloed van Europa op het
strafrecht”. Studentspreker: dhr. F.Vonk “Krioelend,
giftige wetenschap met een gespleten tong”
Loca t i e : Kantoor mr. M.J. Meijer c.s. notarissen,
Keizersgracht 695, Amsterdam
A a nva n g : 16.00 uur-19.00 uur, thee en borrel
B e t a l i n g : € 20 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mr. M.H. van
Hoogstraten, mhoogstr@chello.nl, tel. 0206714474. Opgave uiterlijk 22 november.

B R E D A 2 4 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. A. van Staden “Macht en
onmacht van de Verenigde Staten in de wereldpolitiek”
Loca t i e : Kasteel Bouvigne, Bouvignelaan 5, Breda
A a nva n g : 18.30 uur, borrel, eenvoudige maaltijd,
lezing, napraten met drankje
B e t a l i n g : € 17,50 p.p. op girorekening 79.48.190
t.n.v. 26 november comité, Breda
Opg ave en info rm at i e : Mr.drs.W.H.N.C. van
Beek, vanbeek@raetsluy.nl, tel. 076-5310393.

E I N D H OV E N 2 7 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. H.W. Lenstra “Escher en het
Droste-effect”. Studentenspreker: mw. A. Bliek
Loca t i e : TU Eindhoven, filmzaal ‘de Zwarte Doos’
A a nva n g : 19.30 uur
B e t a l i n g : € 7,50 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mr. O.F.J. Moorman van
Kappen, moormanvankappen@zonnet.nl
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F R I E S L A N D 2 6 N OV E M B E R
S p re ke r : Dr. H.J.A. Röttgering “Van de Big Bang
tot het leven in het heelal”. Studentspreker: mw.
E.S.F. den Tonkelaar “De universitaire kunstcollectie, studeren tussen de prenten”
Loca t i e : J.P.Weitenberg, Dekemawei 3, Jelsum
A a nva n g : 17.00 uur ontvangst, studentspreker,
20.00 uur lezing
B e t a l i n g: ca. € 45 p.p. contant ter plaatse
Betaling is bindend indien niet afgezegd voor
23 november
Opg ave en info rm at i e : Mw. drs.Tj.J. Schreudervan der Meulen, tjitsnico@planet.nl, tel. 0512381666. Liefst zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor
21 november. Introducé(e)s welkom. Route: mr.
P.J.Troelstraweg richting Stiens uitrijden N357, na
1,6 km rechts, na 35 m links de Brédyk op. Na 300
m rechts Dekemawei op, na 500 m bestemming
bereikt.

’ T G O O I 2 7 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. A.G.J. Koopman “Authentieke
barokuitvoeringen”. Studentspreker:
dhr. E. Bijleveld
Loca t i e : Hilversumsche Golfclub,
Soestdijkerstraatweg 172, Hilversum
A a nva n g : 18.00 uur diner
B e t a l i n g: € 30 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mr. M.M.M. van Lanschot,
michiel-van-lanschot@xs4all.nl, tel. 035-6920771.
Opgave voor 13 november, opgave is bindend.

’ S - G R AV E N H AGE 23 NOV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. A. Ellian “De bedreigde vrijheid”.
Studentspreker: dhr.T. Cohen Tervaert “Lid worden van een vereniging: de sleutel tot succes?”
Loca t i e : Gebouw van de Eerste Kamer der Staten
Generaal, Binnenhof 21, Den Haag
A a nva n g : 18.00 uur borrel, 19.00 uur lezingen,
20.00 uur informeel buffet (voor degenen die
zich daarvoor tevoren aanmeldden)
B e t a l i n g: alleen borrel en lezing € 15 p.p.Voor
borrel, lezing en buffet € 35 p.p. Aanmelden kan
uitsluitend door overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 81.69.574 t.n.v.T. Cohen

Jehoram te Den Haag o.v.v. naam plus jaar van
aankomst deelnemer, naam evt. introducé(e)
Opg ave en info rm at i e : Betaling dient uiterlijk
18 november bijgeschreven te zijn. Opgave kan
dus niet bij een persoon, maar alleen door betaling! A.u.b. niet bellen, schrijven of mailen!
Wanneer men teleurgesteld moet worden omdat
er geen plaats meer is, zal men voor 22 november worden bericht. Zonder dergelijk bericht is
uw betaalde plaats gereserveerd. Er vindt alleen
restitutie plaats wanneer er voor u geen plaats
meer is en u daarvan persoonlijk bericht ontvangt. De zittingszaal laat slechts ruimte voor 150
deelnemers.Wie eerst betaalt, eerst maalt.
Parkeren is vlakbij mogelijk, onder Het Plein.
Taxi’s komen tot voor de deur.

L E I D E N 2 7 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr.Th.A.J.Toonen “Randstedelijk
bestuur, Deltametropool Randstad,
Randstadprovincie: Noodzaak,
Toekomstperspectief of Idee fixe?”
Loca t i e : Faculty Club, Rapenburg 6, Leiden
A a nva n g : 17.30 uur borrel, diner, lezing
B e t a l i n g : € 25 p.p. op bankrekening
56.61.23.851 t.n.v. mw. drs. L.J.A. ten BroekVerwey, Leiden, o.v.v. jaar van aankomst, studierichting en ‘26 november comité’
Opg ave en info rm at i e : Opgave uitsluitend door
middel van betaling voor 16 november. Restitutie
niet mogelijk.Voor informatie dr. J.C. Portheine,
Duivenvoordestraat 4, 2341 JD Oegstgeest, tel.
071-5170056.

G R O N I N G E N / A S S E N 2 4 N OV E M B E R

L I M B U R G 2 6 N OV E M B E R

S p re ke r : Mw. prof.mr. J.H. Gerards “Botsende
belangen in het recht”. Studentspreker: dhr. S.
Hoogvliet
Loca t i e : Universiteitsmuseum, Zwanestraat 33,
Groningen
A a nva n g : 18.00 uur, maaltijd om 20.00 uur
B e t a l i n g: € 25 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mw. G.C.VermeijScheltema, vermeij-scheltema@castel.nl, tel. 0503114000. Opgave voor 20 november. Er bestaat
gelegenheid tot betaald parkeren in de parkeergarage aan de Ossenmarkt.

S p re ke r : Prof.dr.W. Otterspeer “Huizinga lezen”.
Studentspreker: dhr. J. Mud “Van eeuwige naar
zakelijke student, studeren anno 2006”
Loca t i e : Natuurhistorisch Museum Maastricht,
De Bosquetplein 7, Maastricht, tel. 043-3505490,
www.nhmmaastricht.nl
A a nva n g : 16.00 uur samenkomst, 16.30 uur
rondleiding museum, 17.00 uur lezingen, 19.00
uur (buffet)diner
B e t a l i n g : € 38 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mr. R.M.L.M. Magnée,
Kasteelstraat 6, 6085 BH Horn,
magneedehorn@home.nl, tel. 0475-582513.
Opgave voor 21 november en is bindend.

H A A R L E M 2 2 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr.V. Icke “Huygens of Einstein?”.
Studentspreker: mw. I. Siereveld “Studeren/Actief
studentenleven. Doorhalen wat niet van toepassing is”
Loca t i e : Kennemer Golf & Country Club,
Kennemerweg 78-80, Zandvoort
A a nva n g : 18.00 uur borrel, 19.00 uur diner, lezingen
B e t a l i n g: € 25 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mw. mr. J. Broese van
Goenou-Gratama, Crayenestersingel 69, 2012 PG
Haarlem, jacobinegratama@planet.nl, opgave
voor 18 november.

’ S - H E R T O G E N B O S C H 2 4 N OV E M B E R
S p re ke r : Mw. prof.mr. M.R. Bruning “Kinderen
eerst! Jeugdbescherming na Savanna”.
Studentspreker: Mw. S. Peels
Loca t i e : Golden Tulip Hotel Central, Amadeiro
zaal, Burgemeester Loeffplein 98,
’s-Hertogenbosch, tel. 073-6926926
A a nva n g : 19.30 uur ontvangst met koffie, 20.00
uur lezingen, 21.30 uur borrel
B e t a l i n g: € 7,50 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Leids Universiteits
Fonds, kaay@luf.leidenuniv.nl, tel. 071-5130503.
Opgave voor 20 november. Parkeergarage De
Tolbrug direct tegenover hotel of op 50 meter
garage Arena.

N I J M E G E N / A R N H E M 2 6 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. E.J. Zürcher “De Duivelse
Dilemma’s van Turkije”. Studentspreker: mw. J. van
Disberg
Loca t i e : Huize Heijendael (‘het Kasteeltje’),
Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen (Terrein
Radboud Universiteit, tegenover hoofdgebouw
ziekenhuis St. Radboud: parkeren op
St. Annastraat of in garage UMC St. Radboud)
A a nva n g : 15.00 uur
B e t a l i n g : € 15 p.p. op rekeningnummer
541938142 t.n.v. mw. N. Padberg te Nijmegen
o.v.v.‘26 november’
Opg ave en info rm at i e : Mw. drs. N.I.L. PadbergBoender, padberg@ru.nl, tel. 024-3600572 of 0621550909. Bijeenkomst is van 15.00-19.00 uur;
thee & taart, lezing, borrel & hapjes. Opgave en
betaling voor 20 november.

R OT TERDAM 27 NOV E M B E R
S p re ke r : Prof.mr.dr. F. Bolkestein “Bernard
Mandeville en zijn relevantie voor vandaag”
Loca t i e : Het Havenbedrijf Rotterdam,
Wilhelminakade 909, Rotterdam
A a nva n g : 18.00 uur (borrel), daarna maaltijd en
spreker
B e t a l i n g : € 20 p.p. contant ter plaatse, opgave
verplicht tot betaling
Opg ave en info rm at i e : Simmons & Simmons
t.a.v. mw. mr. M.J. Bruins Slot, Postbus 190, 3000

AD Rotterdam, tel. 010-4042406,
fax 010-4042333,
jentemarie.bruinsslot@simmons-simmons.com,
opgave voor 17 november en uitsluitend schriftelijk (per brief, fax of e-mail).

A a nva n g : 17.30 uur
B e t a l i n g : € 25 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mw. mr. E.C.H.M.
Waalkens-Stokman, ewaalkens@planet.nl, tel.
038-4547400. Opgave voor 22 november.

T W E N T E 2 4 N OV E M B E R

B u i te n l a n d

S p re ke r : Prof.mr. J.F. Nijboer “Hoe het
Nederlandse strafprocesrecht vanuit de XIXe
eeuw in de XXIe eeuw terecht komt”.
Studentspreker: dhr. J. Sinnige
“Studiedruk in het verenigingsleven!”
Loca t i e : Hotel de Zwaan, Langestraat 2, Delden
A a nva n g : 17.30 uur borrel, 18.30 uur wintermaaltijd, 20.00 uur sprekers
B e t a l i n g : ca. € 25 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mr. A. Louter,
louter@jpr.nl, tel. 053-4331133, buiten kantooruren 053-4304007. Opgave voor 18 november.

ATHENE OP OF ROND 26 NOV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. H. te Velde,Vaderlandse
Geschiedenis
I n fo rm at i e : Mr. J.A.N. Patijn,
jack.patijn@minbuza.nl

AU S T R A L I Ë 2 7 N O V E M B E R
S p re ke r : Mw. prof.dr. R. Kersten, moderne
Japanse geschiedenis
Opg ave en info rm at i e : Nader bekend te maken,
zie www.LUF.nl

U T R E C H T / A M E R S F O O R T 2 6 N OV E M B E R

B E I J I N G 2 0 N OV E M B E R

S p re ke r : Prof.dr. R.B. ter Haar Romeny
“Christenen als minderheid in de islamitische
wereld”
Loca ti e, a a nvan g, be t a l i n g : Nader bekend te
maken, zie www.LUF.nl
Opg ave en info rm at i e : Mw. mr. B.J.W.M.
Raaijmaakers, raaijmaakers@vmw.nl

S p re ke r : Prof.dr. Leonard Blussé “Het bezoek van
twee ‘verlichte’heren aan het Keizerlijk hof in
Peking”
I n fo rm at i e : Grace Yu (alumniofficer Netherlands
Alumni Network China),
graceyu@nesobeijing.com, tel. +86
1067089311/12 extension 209.

Z E E L A N D 2 4 N OV E M B E R

B R U S S E L 2 7 N OV E M B E R

S p re ke r : Mw. prof.dr. I. Sluiter “Wat willen we niet
zijn? Over anti-normen en negatieve waarden in
de Oudheid en nu”
Loca t i e : Sociëteit ‘De Vergenoeging’, Gortstraat
30, Middelburg
A a nva n g : 19.30 uur ontvangst, aanvang
programma 20.00 uur
B e t a l i n g : € 10 p.p. contant ter plaatse (incl. 2
consumptiebonnen)
Opg ave en info rm at i e : Opgave niet nodig, voor
informatie: drs. A.J.J. van Galen,
tom.van.galen@hccnet.nl, tel. 0113-634158 of
06-28254155.

S p re ke r : Prof.mr. J.H. Nieuwenhuis “Waartoe is
het recht op aarde?”
Loca t i e : Café de Bruxelles, Grote Markt 12 A,
Brussel
A a nva n g : 18.00-19.00 uur borrel, 19.00-20.00
uur lezing, 20.00 uur diner
B e t a l i n g : € 28 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Brigitta Eygelaar,
tel.+32 (0) 478879297,brigitta.eygelaar@fortis.com

Z U T P H E N 2 3 N OV E M B E R
S p re ke r : Dr. B. de Smit “Escher en het Drosteeffect”
Loca t i e : Restaurant ‘De Roskam’, Hoofdstraat 26,
Gorssel, tel. 0575-491312
A a nva n g : 18.00 uur borrel, 18.30 uur lezing,
20.00 uur diner
B e t a l i n g : € 24 p.p. (excl. drank)
contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Prof.dr. B.W. Ongerboer
de Visser, bw.odv@wanadoo.nl, Belterweg 10,
7217 PM Harfsen, tel. 0573-431960.

Z W O L L E 2 7 N OV E M B E R
S p re ke r : Mw. prof.dr. C.P.M. Cleiren
“Leren van het verleden”. Studentspreker:
Mw. M. Korthof
Loca t i e : De Agnietenberg (in de Hoeve),
Haersterveerweg 23, Zwolle

C A I R O 3 0 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. O. Kaper, Egyptische Taal en
Cultuur
Loca t i e : Nederlands Vlaams Instituut in Cairo,
nvic@rite.com, 1 Mahmoud Azmi Street,
Zamalek, Cairo, tel. +202-7382522
A a nva n g : lezing 18.00 uur (masterclass/workshop 10.00 uur; voorbehouden voor MA studenten Egyptologie/Egyptische archeologie)
B e t a l i n g : n.v.t.
Opg ave en info rm at i e : nvic@rite.com,
tel. +202-7382522.

CA LG A RY 27 NOV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. A.M.F.W.Verhoogt
“Soldatenschrijfsels uit Romeins Egypte: het
archief van Tiberianus (2e eeuw na Chr.)”.
Studentspreker: mw. E. Straver “Man/vrouw
verhoudingen in Canada”
Loca t i e : Mac Ewan Hall, kamer 2006, University
of Calgary
A a nva n g : 18.00 uur
B e t a l i n g : $ 40 p.p. contant ter plaatse
25

P R O G R A M M A C L E V E R I N G A B I J E E N KO M S T E N

Heeft u al een kijkje genomen
op LeidenAlumni.nl?
Vanaf de lancering hebben meer dan 15.000 alumni
een profiel aangemaakt. Ook zijn er inmiddels 50
Leidse kringen actief.
Op LeidenAlumni.nl kunt u uw profiel samenstellen,
bijvoorbeeld met CV, foto’s en persoonlijke berichten.
Ook kunt u oud-studiegenoten ‘ontmoeten’, afspraken maken, een Leidse Kring samenstellen, berichten
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versturen of discussiëren via het Forum.
Ook vindt u hier informatie over reünies van studie-,
alumni- en studentenverenigingen, alumniborrels van
het LUF en alle andere voorkomende activiteiten.
LeidenAlumni.nl is ontwikkeld door het Leids
Universiteits Fonds (LUF). Meer weten over het LUF?
Ook onze site www.LUF.nl is compleet vernieuwd!

Opg ave en info rm at i e : Mw. drs. M.J.H.
Eggermont-Molenaar, memo@blatant.ca,
tel. +1 403 2843952. Opgave voor 21 november.

C U R A Ç AO 2 4 N O V E M B E R
S p re ke r : Mw. dr. C.L. Hofman “Indiaanse reizen:
mobiliteit en uitwisseling tussen de Antilliaanse
eilanden in voor-koloniale tijd”
Loca t i e : Nader bekend te maken
A a nva n g : 19.00 uur ontvangst
B e t a l i n g : € 40 p.p. contant ter plaatse
Opg ave en info rm at i e : Mw. G. Lunsingh
Scheurleer-Vacca, gianellevacca@hotmail.com,
tel. +5999 4626996.

G E N È V E 2 1 N OV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. G.J.R. Maat “De identificatie van
tsunami-slachtoffers in Thailand”
Loca t i e : Hotel d’Angleterre, Quai du Mont-Blanc
17, 1201 Genève
A a nva n g : 19.00 uur ontvangst met borrel, 20.00
uur lezing met aansluitend diner
B e t a l i n g : ca. CHF 75 contant ter plaatse,
incl. borrel en diner
Opg ave en info rm at i e : Mw. drs. C. Baars-Rijniers,
crbaars@wanadoo.fr, tel. +33 450 942595,
fax +41 22 3120203 t.a.v. Cécile Baars, LUF
Genève, c/o Loyens & Loeff, Rue du Rhône 59,
1204 Genève. Opgave het liefst per e-mail en
uiterlijk voor 14 november.

J A K A RTA 2 DEC EMBER
S p re ke r : Prof.dr. A.A.W. Peters “Centre of
excellence and the global prevention of cervical
cancer: Is there a possibility to eradicate this
serious disease.What science, healthcare,
education and mutual cooperation can do!”
Loca t i e : onder voorbehoud Erasmus Huise,
Jl. Rasuna Said, Jakarta Pusat (anders:
University of Indonesia Campus, Depok)
A a nva n g : Nader bekend te maken
Opg ave en info rm at i e : Prof.dr. Sarlito Wirawan
Sarwono,sarwono@ui.edu,tel.+62 21 7270004/5.

Leidenalumni.nl
netwerk voor Leidse afgestudeerden

LONDEN 28 NOV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. A.A.M. Kinneging “Geografie van
goed en kwaad”
Loca t i e : Residentie van H.M. Ambassadeur, mr.
J.M.V.A. Graaf de Marchant et d’Ansembourg,
29 Exhibition Road, London SW7 2AS
A a nva n g : 19.00 uur
B e t a l i n g : £ 25 p.p. per cheque t.n.v.‘Nathalie
Vaandrager-van Spaendonck’
Opg ave en info rm at i e : Mw. mr. R.J.L. Meijlink,
rebecca.meijlink@alphabetcapital.com, 69
Marville Road, London SW6 7BB,
tel. +44 (0) 7710908590. Opgave uiterlijk
20 november.

LU X E M B U R G 2 8 N O V E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. C.A.P. Hillion “The limits of
Member States’ discretion in EU enlargement
negotiations -The EU negotiations with Turkey as
a case study-”. Studentspreker: dhr. A. Kuhlmann,

“Weggegooid geld of goede investering? LUF en
studenten”
Loca t i e : Cercle Münster, 5-7 rue Münster,
L-2160 Luxemburg
A a nva n g : 18.15 uur (borrel; ca. 19.30 uur diner)
B e t a l i n g : € 60 p.p. overmaken op rekeningnummer LU18 0019 1106 4802 7000 (BCEE) t.n.v.
Cécile ter Weer-Somers o.v.v. Cleveringa 2006 of
contant ter plaatse (gelieve dit bij aanmelding te
vermelden)
Opg ave en info rm at i e : Mw. drs. C.M.J. Somers,
csomers@ipl.lu, tel. +352 (0) 21277900.

Kooten, amlancrenon@lpalaw.com,
tel. +33 (0) 1 53933008

R O M E 2 6 N OV E M B E R
S p re ke r : Dr. G.J. van der Sman “Business
en liefde”
Loca t i e : Residentie Ambassadeur,Via della
Camilluccia 750, 00135 Roma
A a nva n g : 18.00 uur
B e t a l i ng : n.v.t.
Opg ave en info rm at i e : Mw. E. van Meurs,
elisabeth-van.meurs@minbuza.nl

N E W Y O R K 3 0 N OV E M B E R

SINGAPORE 1 DECEMBER

S p re ke r : Prof.mr. C.J.J.M. Stolker “De ‘Wrongful
life’-uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad- is
er voor Amerikanen nog ethiek in het
Nederlandse burgerlijk recht?”
Loca t i e : Netherland Club of New York, 3 West
51st Street, New York, NY 10019
A a nva n g : 18.00 uur
B e t a l i n g : Gratis voor studenten; $ 85 p.p. nietstudenten. Betaling per cheque aan Leiden
University Fund (USA), Inc.
Opg ave en info rm at i e : Mr. Jan J.H. Joosten,
joosten@hugheshubbard.com, Hughes Hubbard
& Reed LLP, One Battery Park Plaza, New York,
NY 10004-1482.

S p re ke r : Prof.dr. A.A.W. Peters “Centre of excellence and the global prevention of cervical cancer: Is
there a possibility to eradicate this serious disease.What science, healthcare, education and
mutual cooperation can do!”
Loca t i e : Ten huize van Hugo en Katrientje
Huyssen van Kattendijke, 11 Bintong Parc,
Singapore
A a nva n g : 19.30 uur borrel met aansluitend
lezing en diner
B e t a l i ng : Nader bekend te maken
Opg ave en info rm at i e : Mw. drs.W. de Goederen,
wendela@pacific.net.sg, tel. +65 67353372 of tel.
+65 98316170.

N I C E 2 4 N OV E M B E R

S T R A AT S B U RG 27 NOV E M B E R
S p re ke r : Dr. E. van Donzel “Snouck Hurgronje,
een Leids monument. Grondslagen voor een
beter begrip van de Islam”
Loca t i e : Residentie Ambassadeur, 6 rue
Erckmann-Chatrian, Strasbourg
A a nva n g : 19.00 uur
Opg ave en info rm at i e : secretariaat van de
Permanente Vertegenwoordiging, 3 Place
Sebastien Brant, 67000 Strasbourg, tel. +3 88 36
2048.

S p re ke r : Prof.mr. C.J.J.M. Stolker “Une existence
illégitime: kan een kind onrechtmatig bestaan?
De rechtzaken van de Franse Nicolas Perruche en
de Nederlandse Kelly Molenaar vergeleken”
Loca t i e : Royal Mougins Golf Club, 424 Avenue du
Roi, F-06250 Mougins, tel. +33 492924969
A a nva n g : 11.30 uur
B e t a l i n g : € 40 p.p. per Franse cheque t.n.v. H. van
der Valk, uiterlijk 3 november 2006 zenden aan:
zie hieronder. Koffie bij aankomst en lunch met
wijn inbegrepen
Opg ave en info rm at i e : Mr. H.R. van der Valk,
2210 Chemin de Castellarras, 06370 MouansSartoux, vdvalk.cleveringa@free.fr, tel. +33
492922949.

PA R A M A R I B O 1 3 O K TO B E R
Spre ker: Prof.dr.H.Beukers,“De Anatomische Les”
I n fo rm at i e : Ambassade Paramaribo,Van
Roseveltkade 5, Paramaribo, mr. H.Verweij,
harry.verweij@minbuza.nl

PARIJS 24 NOV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr.W. Saarloos “Over sneeuwvlokken, zand en het maken van een gladde overhead transparant – is dat nu theoretische natuurkunde?”. Studentspreker:Winnaar LISF prijs 2006
Loca t i e : Brasserie Mollard, 115 rue St. Lazare
75008 Paris
A a nva n g : 19.30 uur¤
B e t a l i n g : ca. € 60, ter plaatse te voldoen voor de
maaltijd
Opg ave en info rm at i e : Mw. A.M. Lancrenon-van

TO K YO 26 NOV E M B E R
S p re ke r : Prof.dr. H. Beukers “Dodoens in het
Japans”
A a nva n g : 17.00 uur incl. diner
Opg ave en info rm at i e : Dr.W.G.J. Remmelink,
w.g.j.remmelink@jni.or.jp, tel. +81 3 3567 2123,
fax +81 3 3567 5658 of mw. I. van Daalen,
i.vandaalen@jni.or.jp
WA S H I N G TON 29 NOV E M B E R
S p re ke r : Prof.mr. C.J.J.M. Stolker “De ‘Wrongful
life’-uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad- is
er voor Amerikanen nog ethiek in het
Nederlandse burgerlijk recht?”
Loca t i e : Residentie Ambassadeur, 2347 S Street,
N.W.,Washington D.C. 20008
A a nva n g : 19.00 uur
B e t a l i ng : n.v.t.
Opg ave en info rm at i e : secretaresse Stafbureau
Communicatie en Cultuur, mw.Yousra Jaddour,
yousra.jaddour@minbuza.nl, tel. +1 202 2742633.

L E I D S U N I V E R S IT E I TS FONDS

K ader Abdolah en Ma rco Pa s tors
i n d e b a t ov er ‘ V r i j h e i d ’

L E I D S U N I V E R S IT E I TS FONDS

S t u d e n t en
bellen alumni
In de maand september hebben 15 Leidse
studenten telefonisch contact opgenomen met een kleine 4.000 alumni. De
vraag die zij stelden was eenvoudig: Wilt u
ook dit jaar weer een bijdrage doen voor
de Universiteit Leiden? Veel respondenten
reageerden positief, zij willen graag een
bijdrage geven en zijn ook benieuwd hoe
het gaat in Leiden. Bent u niet gebeld en
heeft u dit jaar nog niet bijgedragen?
Gebruikt u dan de kaart in deze Leidraad
of ga naar www.LUF.nl, waar u on line uw
donatie kunt overmaken.

S c h u y t e n n i e u we
Rec tor M a g n i f i c u s
o p d i e s vo o r a l u m n i
Op maandag 27 november organiseert CASSA, de studentencommissie van het
Leids Universiteits Fonds (LUF) het jaarlijkse Cleveringadebat. Om 20.00 uur
treden Nout We l l i n k , K ader A bdolah, J oost Pr insen, A a r t Sta a r tjes, Fr a n s
S a r is en Marco Pa sto r s en enkele studentsprekers met elkaar in debat over het
thema “Vrijheid van meningsuiting”. Aan de hand van actuele stellingen verdedigen de sprekers hun standpunt. Dit alles onder leiding van alumnus
Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut). Het publiek zal net als in de
afgelopen jaren actief worden betrokken bij de discussies. In verband met de verbouwing van het Academiegebouw zal het Cleveringadebat dit jaar plaatsvinden
in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 te Leiden. De deuren openen om
19.30 uur. Na afloop is er de gelegenheid om tijdens de afsluitende borrel bij te
praten met oud-studiegenoten en debaters in het Snouck Hurgonje Huis op
Rapenburg 61. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via www.LUF.nl of
een e-mail sturen naar info@luf.leidenuniv.nl.
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Op 10 februari 2007 vindt de jaarlijkse
diesviering voor alumni plaats. Het
programma start met een gezamenlijke
lunch met presentaties van faculteiten en
opleidingen. Hoogleraren van diverse
disciplines verzorgen vervolgens
lezingen. Na de pauze een plenair
programma met een presentatie van de
nieuwe Rector Magnificus en een
discussie onder leiding van prof.mr.dr.
C.J.M. Schuyt. Schuyt is Lid Raad van
State en Cleveringahoogleraar 2006. De
dag wordt afgesloten met een borrel.
Meer informatie over het programma en
de sprekers vindt u in de volgende
Leidraad en op www.LUF.nl.

Prof.mr. H.G.
Schermers
Studiefonds

B a s H a r ing b e n o emt to t
B i j zonder LUF hoog l e raar

Op verzoek van vele oud-studenten van
Prof. Schermers wordt door het
Leids Universiteits Fonds (LUF) het
prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds
opgericht. Schermers was ere-lid van de
raad van het LUF. Het fonds heeft als
doel studenten in de gelegenheid te stellen naar het buitenland te gaan voor studie, stage en onderzoek. Ook verschijnt
een uitgave met daarin de tekst van het
afscheidscollege van Schermers
‘Obediëren voor gerechtigheid’ en de teksten die zijn uitgesproken op de herdenkingsbijeenkomst op 5 september 2006.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mw. A.R. Neve, directeur
Leids Universiteits Fonds, telefoonnummer 071-5130503.

B a s H a r i n g ( 3 8 ) i s b e n o e m d t o t bi j z o n der LUF hoog l e r a a r ‘ P u b l i e k b e g r i p
v a n n a t u u r w et e n s c h a p ’ . H a r i n g i s
U n i ve r s i t a i r H o o f d d o c e n t b ij
I n f o r m at ica en vo o r a l b e k e n d a l s
sch r ij ve r, columnist en prog r a m m am a ke r. De nieuwe leer s toel wo rdt
o n d e r ge b racht bij de Facult eit der
W i s k unde en Natuur wet ensch a p p e n
en de Facult eit der Lett e ren.

V i j f s t u d e nt en
o n t va n g e n e e n
LU F s c h o l a r s h i p
Het Leids Universteits Fonds kent ieder
jaar een LUF scholarship toe aan vijf
excellente buitenlandse studenten die
een Engelstalig master volgen aan de
Universiteit Leiden. De beurs bestaat
uit een bedrag van € 9000 en is voor
1 jaar. In 2006 hebben de volgende
studenten een beurs gekregen:
Tr i Laak smana Astraatmadja,
W&N, Astronomy
R ufat Babaye v, Rechtsgeleerdheid,
European Law
Lyn n An drew Bollinge r, W&N,
Chemistry
Pelin Onar, Letteren, Linguistics
Magda Ste p a nya n, W&N, Chemistry

De nieuwe hoogleraar richt zich op het
populariseren van wetenschap.
Daarnaast traint hij ook jonge wetenschappers en zwengelt hij de academische discussie aan over publiekelijk
begrip aan.
Bas Haring, is onder meer bekend als
presentator van het RVU-programma
Stof. Verder won hij in 2002 voor zijn
boek Kaas en de evolutietheorie de
Gouden Uil, de Vlaamse prijs voor het

I t i wa n a zo e k t
alumni
De studentenvereniging Itiwana is op zoek
naar de adressen van de volgende personen. Kent u één van deze alumni of bent
u het zelf? Stuurt u dan een e-mail met het
juiste adres naar info@luf.leidenuniv.nl.

NAAM

Dr. G.A. Persoon
Mw. drs. N. Kornalijnslijper
Prof.dr. J.W. Schoorl
Mw. S.R.I. Lahr - Kleinkramer Aribo
Prof.dr. L.J. Slikkerveer
Drs. S. Patmo
Drs. J.P. Poley
Prof.dr. R.J. van der Veen

1971
1971
1946
1962
1967
1970
1967
1977

beste jeugdboek. Sinds kort presenteert
hij het nieuwe tv-programma Haring, een
populair-wetenschappelijk programma
waarin aan de hand van alledaagse onderwerpen de kijker wordt getrakteerd op
nieuwe inzichten.

N e l l e ke N o o r d e r v l i e t
r e i k t L I S F p rijs uit
Op 1 november om 16:00 uur is de uitreiking van de LUF Internationaal
StudieFonds Prijs (LISF). Het studiefonds is opgericht in 1990 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het
LUF. Het is een geschenk van alumni aan
de studenten. De doelstelling van het
LISF is het stimuleren van het doen van
onderzoek, het lopen van een stage of
het volgen van gespecialiseerd onderwijs
door Leidse studenten in het buitenland.
Het LISF ondersteunt deze studenten
met een beurs en waarnodig een lening.
Als tegenprestatie voor deze beurs
schrijven de studenten een verslag over
hun ervaringen. Met dat verslag dingen
zij mee naar de LISF prijs.
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LEIDEN BIEDT AAN
AG E N D A
UNIVERSITEIT LEIDEN
D i g i t a l e U n i ve r s i t a i r e N i e u w s b r i e f
De Nieuwsbrief van de Universiteit Leiden
is bestemd voor studenten, medewerkers,
alumni en externe relaties en verschijnt
wekelijks.Wilt u op de hoogte blijven van
het nieuws van de Universiteit Leiden en
de digitale nieuwsbrief automatisch ontvangen? Mail naar
hj.wiessing@ics.leidenuniv.nl
Alumni-website Un i ve r s i teit Leiden
Op www.alumni.leidenuniv.nl vindt u alle
informatie over o.a. het universitaire alumnibeleid, de alumninetwerken en de activiteitenagenda voor alumni.
L E I D S U N I V E R S I T E I TS F O N D S
UITREIKING LISF PRIJS
1 november Rapenburg 61
(Snouck Hurgronje huis)
De LISF prijs wordt uitgereikt door Nelleke
Noordervliet op 1 november 2006 om
16.00 uur in het Snouck Hurgronje huis,
Rapenburg 61 te Leiden. Iedereen is welkom. Zie voor meer informatie www.LUF.nl
of pagina 28 en 29 van deze Leidraad.
CLEV E R I N G A - O R AT I E
Maandag 27 november,16.00 uur
Cleveringa-oratie door prof.mr.dr. C.J.M.
Schuyt, Lid Raad van State.Voor meer
informatie en aanmelden info@luf.leidenuniv.nl of 071-5130503.
CLEV E R I N G A D E BAT
Maandag 27 november, 20.00 uur
Lokhorstkerk, Pieterskerkplein 1 Leiden
Debaters: Nout Wellink, Kader Abdolah,
Joost Prinsen, Aart Staartjes, Frans Saris en
Marco Pastors.
Thema:Vrijheid en Vrijheid van meningsuiting.
Kijk voor meer informatie op www.LUF.nl
of pagina 28 en 29 van deze Leidraad.
CLEV E R I N G A LUNCH
Donderdag 30 november,
Campus Den Haag
Voor meer informatie kunt u een e-mail
sturen naar info@luf.leidenuniv.nl of bellen naar 071-5130503
CLEV E R I N G A B I J E E N KO M S T E N
Op en rond 26 november in binnen- en buitenland
Het programma van de
Cleveringabijeenkomsten 2006 vindt u op
www.LUF.nl of pag. 24, 25 en 27
van deze Leidraad.
DIES NATALIS V OOR ALU M N I
Zaterdag 10 februari 2006
Zie meer informatie pagina 28 en 29 van
deze Leidraad.
FACULTEI T DER ARCHEOLO G I E
A LU M N I AC T I V I T E I T E N
Voor alle activiteiten kijk bij ‘Alumni’op
www.archeologie.leidenuniv.nl
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FACULTEIT DER SOCIALE
WETENSCHAPPEN
A LU MN I M I D D AG PEDAGO GI SCHE
WETENSCHAPPEN
Vrijdag 23 maart 2007
Na een zeer geslaagde middag in maart
2005 organiseert het departement
Pedagogische Wetenschappen op vrijdag
23 maart 2007 weer een alumnimiddag.
De middag vindt plaats in het Pieter de la
Courtgebouw aan de Wassenaarseweg 52.
Tijdens deze middag vinden er presentaties plaats over actuele ontwikkelingen op
het gebied van onderzoek en bespreken
stafleden met alumni hoe zij aankijken
tegen de actuele bachelor- en masteropleidingen van Pedagogische
Wetenschappen in Leiden.
Daarnaast is er uiteraard volop gelegenheid bij te praten met oude vrienden en
bekenden. Dit keer zijn ook alumni van
vóór 1990 van harte uitgenodigd. In het
najaar van 2006 verstuurt het departement de uitnodigingen en het programma van deze middag. Dan komt ook meer
informatie op de website www.pedagogiek.leidenuniv.nl Noteer vrijdag 23 maart
2007 alvast in uw agenda!
FACULTEI T D E R K UN S TEN
À L A C A RT E S T U D E R E N
Bij de Faculteit der Kunsten zijn de meeste
keuzevakken ook als à la carte-onderwijs
te volgen. In februari 2007 beginnen bijvoorbeeld de keuzevakken
Dansgeschiedenis van Isabella Lanz,
Muziek en ethiek van Marcel Cobussen,
Inleiding in de jazzgeschiedenis van
Wouter Turkenburg en De musicus in de
hoofdrol van Kolja Meeuwsen.
Vakbeschrijvingen op www.studiegids.leidenuniv.nl > Keuzevakkengids > Kunsten,
of vraag de studiegids aan bij het secretariaat van de faculteit, e-mail: secretariaat@kunsten.leidenuniv.nl, telefoon:
071 527 18 05.
P R O M OV E N D I I N D E K U N S T E N
PRESENTEREN ZICH
Onder de titel ‘Promovendi in de kunsten
presenteren zich’organiseert de Faculteit
der Kunsten een voordrachtencyclus
waarin promovendi van de faculteit hun
onderzoek presenteren. Op deze avonden
komt de diversiteit aan onderzoeksonderwerpen in muziek en beeldende kunst aan
bod.
Noteer de volgende data: 8 november
(Kathryn Cok), 6 december (Stefan
Belderbos), 14 februari, 7 maart, 4 april en
9 mei. Aanvang: 20.00 uur in Scheltema,
Marktsteeg 1, Leiden. Info:
www.kunstenenwetenschappen.nl.
LU S T R U M
Op 14 december 2006 is het vijf jaar geleden dat de Hogeschool van Beeldende
Kunsten, Muziek en Dans en de
Universiteit Leiden een lang gekoesterde
wens realiseerden met de oprichting van
een nieuwe faculteit. Hiermee werd een
structurele verbinding tussen het kunstvak- en het wetenschappelijk onderwijs
een feit.Vijf jaar Faculteit der Kunsten
wordt gevierd met onder andere een
openbare kunstrede in het voorjaar van
2007. Ook organiseert de faculteit in
samenwerking met de acht andere faculteiten van de Universiteit Leiden in de
week van 30 januari tot en met 2 februari
een serie lezingen onder de titel Kunsten

en ... In deze duo-lezingen spreekt per keer
zowel een kunstenaar-onderzoeker als
een wetenschapper uit een van de andere
Leidse vakgebieden. Meer informatie over
Kunsten en... bij Rosalien van der Poel, email: rhm.vanderpoel@kunsten.leidenuniv.nl, telefoon 071 527 18 04.

middag van 17 november 2006 een symposium op het gebied van de antieke
godsdienstgeschiedenis. Dit symposium is
ook toegankelijk voor alumni van GLTC.
Het symposium wordt gevolgd door een
receptie. Informatie: 071- 527 2676 of
m.van.raalte@let.leidenuniv.nl

Alumnicoördinator Faculteit der Letteren
Drs. Barbara Sumer, Loopbaancentrum
Letteren.Telefoon: 071-527 2235 loopbaancentrum@let.leidenuniv.nl www.loopbaancentrumletteren.nl

R A P E N B U RG MUZIEK DAGE N
In het voorjaar van 2007 krijgen studenten
en scholieren de kans om een intensieve
masterclass tijdens de Leidse Rapenburg
Muziekdagen te volgen. De Rapenburg
Muziekdagen 2007 worden op 13, 20 en
27 januari en 3 februari georganiseerd. Dit
jaar staat klassieke muziek centraal (cello;
koperinstrumenten: trompet, tuba, trombone en hoorn; rietinstrumenten: klarinet,
fagot en hobo; en harp). Docenten van het
Koninklijk Conservatorium geven samen
met docenten van de Muziekschool
Leiden en Omstreken de masterclasses.
13.00-16.00 uur, Muziekschool Leiden,
Rapenburg 22, Leiden. De Rapenburg
Muziekdagen zijn gratis toegankelijk en
publiek is van harte welkom. Info: Paul van
Egmond, p.vanegmond@muziekschoolleiden.nl.

N EDER LAN DS
De Siegenbeeklezing 2006 vindt plaats op
donderdagavond 16 november 2006, met
als titel 'Bilderdijk en pantoufles'.Willem
Bilderdijk, 250 jaar geleden geboren, staat
bekend als 'de grote ongenietbare', een
ruziezoekende hypochonder. Maar hoe
was het bij hem thuis? Kon je bij Bilderdijk
logeren? Hoe ging hij met vrouw en kinderen om? Een portret van een aan de
opium verslaafde romantische dichter als
pater familias. Meer informatie over tijd en
plaats worden op de websites van de
opleiding Nederlands
(www.nederlands.leidenuniv.nl/) en
Siegenbeek (bestuur@siegenbeek.nl)
gezet.
Siegenbeek is de alumnivereniging voor
Leidse Neerlandici. U kunt zich aanmelden
als lid van Siegenbeek via het email-adres
bestuur@siegenbeek.nl of middels het
aanmeldformulier op de website. De contributie bedraagt (minimaal) 20 euro, over
te maken op giro 9697540, ten name van
Siegenbeek Alumnivereniging Leidse
Neerlandici te Leiden (o.v.v. lidmaatschap
2006).

A l u m n i d i n e r ‘ D e facultei t al s m erk ’
Op donderdag 14 december aanstaande
zal in het Kamerlingh Onnes Gebouw,
Steenschuur 25 Leiden,het alumnidiner
plaatsvinden.De alumnivereniging
Vereniging Vrienden van de Juridische
Faculteit,de VVJF,organiseert dit diner speciaal voor haar alumni en biedt een uitstekende mogelijkheid om de banden met de
faculteit aan te halen,te hernieuwen en versterken.
Tijdens het diner zal er door verschillende
hoogleraren en genodigden gediscussieerd worden over de faculteit als merk:
wat zijn de trends op het gebied van merkenrecht en welk beeld hebben de alumni
over de faculteit.
Programma:17.30 uur:Ontvangst en borrel
19.00 uur:Diner Parlant
22.00 uur:Afsluiting
Meer informatie op www.vvjf.leidenuniv.nl

D I G I TALE NIEUWSBRIEF EN DE
NIEUWE K
De Faculteit der Kunsten brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit.Wilt u op
de hoogte blijven van nieuwswaardige feiten en ontwikkelingen van de faculteit, de
concertagenda en exposities, meldt u zich
dan bij de redactie: Rosalien van der Poel,
rhm.vanderpoel@kunsten.leidenuniv.nl.
De nieuwe K is de naam van het gezamenlijke blad van de faculteit, het Koninklijk
Conservatorium en de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten. Gratis
abonnement? Stuur een e-mail naar:
denieuweK@kabk.nl.
FACULTEIT DER L ET T E R E N
D U I TSE TAAL EN CULT U U R : 5 0 j aar !
De opleiding Duitse taal en cultuur
bestaat dit jaar vijftig jaar. Op 30 november 2006 is de opening van de tentoonstelling Tussen Duitsland en Nederland.
Leidse getuig-schriften van een eindeloze
uitwisseling, de presentatie van de
lustumbundel en de reünie voor alumni
en oud-medewerkers met o.a. een wetenschappelijke lezing van prof. dr.Wolfgang
Emmerich onder de titel “Teils – teils”, over
de late Parlando-gedichten van Gottfried
Benn. Informatie en aanmelden:
http://www.duits.leidenuniv.nl/ onder
“Actueel”; e-mail 50jaarduits@let.leidenuniv.nl; telefonisch bij Saskia Plevier:
071 527 2237 (ma, woe, vrij).
E G Y P TO LO G I E
Op vrijdag 27 oktober 2006 van 10.30 tot
18.30 organiseert de opleiding egyptologie de 34e Nederlands-Vlaamse
Egyptologendag. Dit jaar zal de dag in
Leiden georganiseerd worden in het
Lipsiusgebouw zaal 005, Cleveringaplaats
1 op het Witte Singel Doelen-complex.
Informatie en aanmelden:
www.tcmo.leidenuniv.nl/egyptologie/
GR IEKSE EN LATIJN SE TAAL EN
CULT U U R
Ter gelegenheid van het afscheid van dr
F.T. van Straten als universitair docent
Klassieke Archeologie/ Materiële Cultuur
van de Oudheid organiseert de opleiding
Griekse en Latijnse taal en cultuur op de

A L A C A RT E ST U D E R E N /
CO N T R ACTO N D ERW I J S
De Faculteit der Letteren van de
Universiteit Leiden heeft een rijk aanbod
aan cursussen op het gebied van taal en
cultuur, literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, theater en film uit alle werelddelen. U kunt zich tot 22 januari inschrijven voor de cursussen die starten in de
week van 5 februari 2007. Prijs 205 euro
per cursus (circa 12 weken) of 75 euro per
studiepunt als u ook tentamen wilt afleggen.Wilt u de A la carte-studiegids of de
flyer over het contractonderwijs ontvangen? Stuur een mail naar alacarte@let.leidenuniv.nl of bel 071-527 6485. Een overzicht van de cursussen en andere informatie vindt u ook op de websites: alacarteletteren.nl en contractonderwijsletteren.nl.
GRI EK SE EN L ATI JNSE TAAL EN
CULT U U R
Taratalla:Symposium in Honour of Folkert
van Straten.
Vrijdag 17 november 2006 Kamerlingh
Onnesgebouw (Lorenzzaal),Steenschuur 25
13.30 uur Opening
13.45–14.30 Prof. Stella Georgoudi (École
Pratique des Hautes Études, Paris):
Thusias thuein: Greek Sacrifices and
Modern Interpretations.
14.30–15.15 Professor Rasmus Brandt
(IAKH, Oslo University):
Non-Panathenaic Panathenaics and the
Panathenaia
15.45–16.30 Professor Henk Versnel
(Leiden):
Why is Hermes hungry? Divine mouthwatering in myth, fable, cult and comedy.
16.30–17.30 afscheid Dr. F.T. vanStraten
17.30-19.00 receptie
Alumni van de opleiding GLTC en andere
belangstellenden zijn welkom; men wordt
verzocht zich aan te melden bij
m.van.raalte@let.leidenuniv.nl.

FACULTEI T D ER R ECHTS G E L E E R D H E I D

JURI DISCH PAO
Het Juridisch PAO van de Leidse rechtenfaculteit organiseert halfjaarlijks cursussen
voor diegenen die professioneel in het
recht werkzaam zijn.Voor een actueel
overzicht raadpleegt u de website
www.paoj.nl . Indien u alumnus bent van
de Leidse rechtenfaculteit en daarbij lid
bent/wordt van de Vrienden van de
Juridische Faculteitsvereniging (VVJF), zie
voor meer info: www.vvjf.leidenuniv.nl ,
ontvangt u komend najaar 2006 15% korting op het gehele cursusaanbod van het
Juridisch PAO.

R e m b r a n d t & Le i d e n
Serie 3
Het Studium Generale Universiteit Leiden
organiseert in samenwerking met
Stedelijk Museum De Lakenhal drie series
lezingen gedurende het Rembrandtjaar
2006. Deze lezingenseries zijn gerelateerd
aan de drie tentoonstellingen in de
Lakenhal.
Tentoonstelling Rembrandts
Landschappen (6 oktober 2006 t/m 7
januari 2007)
In Stedelijk Museum De Lakenhal wordt
voor het eerst ruim aandacht besteed aan
het landschapaspect van Rembrandts
oeuvre.
10 oktober : De lof der verscheidenheid:
natuur en kunst in Rembrandts landschappen op
17 oktobe r : Rembrandt en het Hollandse
landschap van zijn tijd op
31 oktobe r : Het boek der natuur in
Rembrandts tijd op
7 novembe r : Rembrandts tekeningen van
het landschap
14 november 2006: Inleiding tot de film
Hollands Licht
Din sd agavon d : 18.45-20.15 uur (14
november: 18.45-21.30 uur). Plaats: zaal
011, Lipsiusgebouw (1175),
Cleveringaplaats 1, Leiden
Afsluiting serie: 20 novembe r: Inleiding
tot en exclusief bezoek aan de tentoonstelling
Tijd: 12.00 -14.00 uur in het Stedelijk
Museum De Lakenhal, Oude Singel 28-32,
Leiden
I n fo rm atie & org an i s at i e : Studium
Generale Universiteit Leiden, Rapenburg
70, Postbus 9500, 2300 RA Leiden 071
5277295/7283 JE.Molenaar@ics.leidenuniv.nl www.studiumgenerale.nl
Toegang tot de lezingen van het Studium
Generale is gratis; iedereen is welkom!

STUDENTENVERENIGINGEN
L . S . V. M I N E RVA
21 oktober 2006 Reünistenavond LSC
1929-1950
04 november 2006 Reünistenavond LSC
1951-1960*
11 november 2006 Reünistenavond LSC
1961-1967
25 november 2006 Reünistenavond LSC,
VVSL en LSV Minerva 1968-1975
02 december 2006 Reünistenavond LSV
Minerva 1976-1985
20 januari 2007 Reünistenavond LSV
Minerva 1986-1996
10 februari 2007 Alumniborrel Dies
Universiteit Leiden
Meer informatie : http://minerva.corps.nl
* VVSL-1956 Viering 50e dies 4 november
2006
Oproep: Er wordt nog gezocht naar de
adressen van onderstaande jaargenoten:
M. van Beek; L.A.P.A. van de Broek;
J.G.Bouman; J.R.Ch.Gosschalk; N. van der
Horst; C.A. de Meij; P.J.A Metz; J.M
.Molkenboer; B.Neeleman; M.A. van
Niekerk; A.M Riemers; A. Roggeveen;
M.A.C Ronteltap; H.G.M. Schroten; J.F.
Steunebrink ; M.K. van Urk;W.A. de Vriendt;
H.Weinreb; G.M.H. van der Werf; M.E.F.A
.Werner. Gaarne nadere informatie sturen
naar M. Mazel-Gerbers, Prins Bernhardlaan
43, 7622 BE Borne, tel. 074 2662788,
e-mail: mazel020@planet.nl
A . L . S . V. Q U I N T U S
10 februari 2007 Alumniborrel Dies
Universiteit Leiden
Meer informatie: www.antikwariaat.nl
SSR-LEIDEN
10 februari 2007 Alumniborrel Dies
Universiteit Leiden
Meer informatie: sols@ssr-leiden.nl

STUDIUM GENERA L E
U N I V E R S I T E I TS B I B L I OT H E E K
S nijden of lijden? Dilemma’s in de biom e d i s c h e we t e n s c h a p p e n
De afgelopen decennia hebben zich baanbrekende ontwikkelingen voorgedaan in
de biomedische wetenschappen. Als u de
serie bijeenkomsten ‘Snijden of lijden?
Dilemma’s in de biomedische wetenschappen’bijwoont, kent u de mogelijkheden
inclusief de ethische dilemma’s en kunt u
wellicht een betere keuze maken tussen
biomedisch ‘snijden’of toch maar ouderwets lijden.
18 septembe r: Nieuwe trends in de biomedische wetenschappen,
25 septembe r : Kinderen voor kinderen?
Over medicijnontwikkeling voor kinderen
9 oktobe r : Quick fixes en slow healings: De
voors en tegens van de nieuwste neurotechnieken
16 oktobe r : Dikke bult, eigen schuld? Over
slimme technologie en eigen verantwoordelijkheid
23 oktobe r : De betekenis van medische
ethiek voor de biomedische wetenschappen.
M oz a r t : een hoo rcollege over zijn leven
en w e r k d o o r L e o S a m a m a
Dinsdagavond 19 en 26 september 2006
Drs. Leo Samama studeerde musicologie
aan de Universiteit Utrecht. Samama is
directeur van het Nederlands Kamerkoor.
Samama plaatst Mozart in de context van
een veranderend Europa van de 18e eeuw.
Hij illustreert zijn college met muziekvoorbeelden op de piano en van CD.

T E N TO O N S TE LL I N G EN
‘Ô bloem der steden’.
B i l d e r d i j k e n Le i d e n
7 september t/m 27 november 2006 : De
250ste geboortedag van Willem Bilderdijk
op 7 september 2006 wordt herdacht met
een tentoonstelling. De tentoonstelling
geeft een bijzonder beeld van de veelzijdige Bilderdijk. Er worden boeken, brieven,
tekeningen, prenten, portretten en zelfs
een haarlok van de dichter tentoongesteld.
Nederland-Du it sl an d. Und kein Ende.
5 0 j a a r o p l e i d i n g D u i t s i n Le i d e n
30 november t/m 31 december 2006 :
Tentoonstelling t.g.v. het 50-jarig bestaan
van de opleiding Duitse taal en cultuur
aan de Universiteit Leiden.
Ch r i s t i a a n S n o u c k H u r g r o n j e
1857- 2007
Eerste kwartaal 2007:Tentoonstelling ter
gelegenheid van de 150ste geboortedag
op 8 februari van de arabist, islamoloog en
rector van de Universiteit Leiden,
Christiaan Snouck Hurgronje.
Al deze tentoonstellingen zijn te bezichtigen in de Tielehal van deUniversiteitsbibliotheek Leiden,Witte Singel 27, tijdens
de openingsuren van de bibliotheek.Voor
meer informatie kijk bij programma op
www.ub.leidenuniv.nl/tentoonstellingen

LV VS AU GU S T I N U S
10 februari 2007 Alumniborrel Dies
Universiteit Leiden
Meer informatie: http://www.lvvsaugustinus.nl/pages/sola
V SL CAT E N A
10 februari 2007 Alumniborrel Dies
Universiteit Leiden
www.vslcatena.nl/

BOEKEN
M e rc h a nt in A s i a
The Trade of the Dutch East India
Company during the Eighteenth Century
by Els M. Jacobs
Merchant in Asia is the first study to pay
attention to the full breadth and width of
the VOC commercial activities in Asia. It
looks at the company from the peak of its
fame until its final decline at the end of the
eighteenth century.The study focuses on
the main trade goods - spices, Indian textiles, Chinese tea and Javanese coffee - and
their specific by-products. Els Jacobs has
analyzed in detail the VOC trade in fifteen
of the most important commodities that
together made up 85% of the total turnover. Books can be purchased by ordering
from the address given below or through
the website.
CNWS Publications, P.O. Box 9515, 2300 RA
Leiden,The Netherlands.Tel +31(0)71 527
29 87, Fax +31(0)71 527 29 39.
E-mail:cnwspublications@let.leidenuniv.nl
www.cnwspublications.com

Fr o n t i è r e s d ' O u t r e - M e r
La France et les Pays-Bas dans le monde
atlantique au XIXe siècle. Door Louis
Sicking
In de negentiende eeuw waren Frankrijk
en Nederland na Groot-Brittannië de twee
belangrijkste Europese koloniale machten
in de wereld. De Frans-Nederlandse koloniale betrekkingen hebben relatief weinig
aandacht gekregen. In dit boek, dat vooral
op archiefonderzoek is gebaseerd, staan
de grenskwesties centraal in die gebieden
waar Frankrijk en Nederland elkaars
buren waren: in Zuid-Amerika met Frans
Guyana en Suriname, in het Caribisch
gebied op het eiland Sint-Maarten en in
Afrika aan de Goudkust. Daarbij gaat de
aandacht niet alleen uit naar de koloniale
en internationale politieke verhoudingen
maar ook naar de fascinerende relaties
met de volkeren op de Goudkust (o.a. de
Ashanti, de Agni van Sanwi, de Fanti en de
Nzema of Apolloniërs), de Marrons in de
binnenlanden van Suriname en Frans
Guyana (als de Aluku of Boni en de
Ndyuka) en de slaven van Sint-Maarten.
Een vergelijkende analyse aan het einde
van de studie biedt inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de verhoudingen in de koloniale grensgebieden
van Frankrijk en Nederland.
Uitgever: Les Indes Savantes 58, Rue JeanJacques Rousseau 75001 Parijs ISBN 284654-148-5 Prijs 28 euro.

PERSONALIA
BENOEMINGEN
Pau l Ke ß l e r is per 1 juli benoemd tot prefect van de Hortus botanicus Leiden.
Dr. i r. S . M . van der Ma a rel is per 1 juli
2006 benoemd tot hoogleraar in de medische epigenetica.
Dr. C . J . G oto-Jones wordt per 1 augustus
2006 benoemd tot hoogleraar op het
gebied van het Moderne Japan.
Mw. d r. I . M . T i e ken wordt met ingang van
1 augustus 2006 benoemd tot hoogleraar
in de sociohistorische taalkunde van het
Engels.
P r o f. d r. G . Oostindie wordt met ingang
van 1 september benoemd tot hoogleraar
Caraïbische geschiedenis.
P r o f. d r. B as Ha ring wordt per 1 oktober
2006 de eerste Leidse hoogleraar ‘Publiek
begrip van wetenschap’. Haring gaat ook
jonge wetenschappers trainen in het toegankelijk maken van wetenschap.
PRIJZEN
De stichting RINO (Reizende Informanten
Natuurwetenschappelijk Onderzoek)
kreeg op 4 september bij de opening van
het Academisch Jaar de Mr. K.J. Cath-prijs
2006 uitgereikt.
Leiden als Pharma Kennisstad: EUFEPS
kent aan het Leidse “Mechanism-based
PK-PD Modeling”werk de “New Safe
Medicines Faster Award 2006 toe
L AU R E AT E N
Lies Bouwman, onderzoekster bij het LIC,
wint prestigieuze prijs van het 28e internationale Fatipec congress in Boedapest.
Francis Lieber Prize voor
M a r ten Zwanenb urg.
Diana Ma rongiu (rechten) won de Ars
Aequi Prijs 2004-2005 voor het beste studentartikel.
P r o f. d r. H elias Udo de Hae s is benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
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