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AUGUSTUS/SEPTEMBER

www.sijthoff-leiden.nl

(Open Monumentendagen)
MACHT EN PRACHT Sijthoff 100 jaar
Open Monumentendagen 2013 is voor Sijthoff de eerste 
keer in de nieuwe vorm. Er is gedurende het hele weekend 
een programma, waarbij ook aandacht is voor de 100e sterf-
dag van A.W. Sijthoff. Zie voor meer informatie de website. 

LEZINGEN sijthoff 100 jaar
14u Prof. Dr. Paul Hoftijzer  |  
 ‘Galerie agréable du monde’
De Leidse boekgeschiedenis kent tal van beroemde uit-
gevers. Te denken valt, naast Sijthoff, aan Elzevier en 
Luchtmans/Brill. In dit rijtje hoort ook Pieter van der Aa, 
stads- en universiteitsdrukker, die een drukkerij/uitgeverij 
en boekwinkel had naast het Academiegebouw. Zijn meest 
megalomane uitgave is de ‘Galerie agréable du monde’, een 
29-delige platenatlas van de wereld op groot formaat uit 
1729. Dit boek heeft een curieuze ontstaansgeschiedenis.

14.30u Sjors de Heuvel | ‘Hield Stand Trots Wereldbrand’ 
S.G. van Looy en A.W. Sijthoff ’s Uitgeversmij N.V. tijdens de 
Duitse bezetting van Nederland 1940-1945.
Vanaf de jaren ‘30 konden Joodse wetenschappers in Duits-
land hun werk niet meer vrij publiceren. Enkele Nederland-
se uitgevers namen deze auteurs in hun fonds op. Sijthoff ’s 
directeur van Looy (1897-1957) maakte zich hiermee niet 
geliefd bij de Duitse overheid. Ondanks dat wist Van Looy 
het bedrijf overeind te houden en bovendien clandestiene 
uitgaven te produceren. 

15u Steven van Beest | ‘Johannes en Herman Verbeek’
De broers Johannes en Herman Verbeek waren in de 18e 
eeuw actief als uitgevers in Leiden. Ze specialiseerden zich 
vooral in academische werken op het gebied van de genees- 
en natuurkunde. Zo hebben ze werken uitgegeven van o.m. 
Albinus en Boerhaave. Het ging ze goed af; Johannes kon 
uiteindelijk een pand op het Rapenburg kopen en had toen 
nog geld om honderden schilderijen aan te schaffen.

muziek frans douwe slot
 vanaf 15 uur
 Piano, cello en viool
Frans Douwe Slot, pianist, betreedt met een delegatie van 
het talentvolle strijkkwartet Farfalle het podium. Samen met 
celliste Wytske Holtrop en violiste Jos Jonker worden de 
pianotrio’s van Sjostakovitsj (pianotrio nr. 1), Rachmaninov 
(élégiaque nr. 1) en Brahms (pianotrio nr. 1) gespeeld.

KUNSTROUTE
Evenals vorig jaar neemt Sijthoff deel aan de Leidse Kunst-
route. Zie voor exposanten en openingstijden de agenda op  
www.sijthoff-leiden.nl of www.kunstrouteleiden.nl.

KUNSTGESPREK ESCHER EN DE KUNST  
VAN DE ISLAM
 Han van Ouwerkerk
 1-10 aanvang 20.00u, 13-10 aanvang 13.00u
 Entree €7,50 
N.a.v. de tentoonstellingen in het Paleis, Den Haag en Tro-
penmuseum Amsterdam. Maximaal 12 deelnemers per keer.

muziek slapen, dromen, waken
 20.00u inloop - 20.15u aanvang. Entree € 3  
 Reserveren via info@sijthoff-leiden.nl

Het Artemisia Koor is in oktober 2012 opgericht en staat 
onder leiding van Teun de Leeuw, tweedejaars student op de 
opleiding muziektherapie aan de Hogeschool Leiden. Het 
koor bestaat uit studenten van de opleiding Kunstzinnige 
Therapie en Vrijeschool Pabo aan de Hogeschool Leiden. 

14-9
15-9

14-9

15-9

contactgegevens
Kijk voor meer informatie over openingstijden, activiteiten en 
contactgegevens op onze website www.sijthoff-leiden.nl of stuur 
een e-mail naar info@sijthoff-leiden.nl.
U kunt ook altijd tijdens openingstijden in het café-restaurant 
terecht voor meer informatie of aanmelding voor activiteiten. 
post- en bezoekadres
Doezastraat 1B
2311 GZ Leiden

muziek lezingen voorstellingen tentoonstellingen muziek lezingen voorstellingen tentoonstellingen muziek lezingen voorstellingen tentoonstellingen muziek lezingen voorstellingen tentoonstellingen muziek lezingen voorste

1-10 
en
13-10

10-10
en
11-10

28-9 
29-9

NOVEMBER/DECEMBER

expo

lezing invloed van de ruimtelijke  
omgeving op de mens 
 Ir. Jan de Boon
 19.30u inloop, 20.00u aanvang, 21.30u einde 
 Reserveren niet noodzakelijk, wordt wel op prijs   
 gesteld: voag@atl-leiden.nl 
Jan de Boon, architect en kleurgever, vertelt over een metho-
diek om zonder hoge kosten een prettige (zorg)omgeving te 
creëren. Met het zintuig als ‘maatstaf ’ kan een omgeving  
gecreëerd worden die prettig is voor een bepaalde doel-
groep. Wat mensen horen, zien, ruiken en voelen heeft 
invloed op hoe ze een ruimte ervaren.

voorstelling the way of love
 20.00u aanvang
 Reserveren via info@sijthoff-leiden.nl
 Entree: €12,50 - studenten €7,50 
The Way of Love gaat over de liefde in al haar facetten. Een 
zoektocht naar de metamorfose van de liefde door middel 
van tango en euritmie met muziek van Astor Piazolla en 
Alfred Schnittke. Door Rafaël Reno & Martje Brandsma. 
Piano en arrangement: Harimada Kusuma.

lezing Dostojevski en de bewustwording 
van het eigen geweten 
 Han van Ouwerkerk
 20.00u aanvang 
In zijn laatste roman, De gebroeders Karamasov, laat de 
Russische schrijver Dostojevski de atheïst Iwan Karamasov 
het Verhaal van de Grootinquisiteur vertellen. Centraal staat 
de dubbele vraag: hoe vrij kan de mens zijn en hoe vrij wil 
hij zijn? Het is een vraag waarmee wij in onze tijd, of we dat 
nou prettig vinden of niet, dagelijks geconfronteerd worden 
- ongeacht onze politieke en levensbeschouwelijke achter-
grond… De avond wordt afgesloten met een gesprek.

voorstelling  
christus en de grootinquisiteur 
     20.15u aanvang - 21:15u 
 Reserveren via: info@sijthoff-leiden.nl
 Entree bij reserveren: €12,50 - studenten €7,50
 Entree aan de kassa: €15 - studenten €10
‘De Grootinquisiteur’ uit het werk van Dostojewski is één 
van de aangrijpendste verhalen uit de wereldliteratuur 
waarin het thema vrijheid op indrukwekkende wijze is uit-
gewerkt. Door Manjo Joosten. 

voorstelling van barok tot nu  
een kijkje in de muziekgeschiedenis
 20.00u aanvang
 Reserveren via: info@sijthoff-leiden.nl
 Entree: €12,50 - studenten €7,50 
Met deze voorstelling wordt een avond met (live) muziek 
en euritmie aangeboden. Mooie composities uit de mu-
ziekgeschiedenis van bekende componisten als Bach en 
Beethoven worden ten gehore gebracht en gedanst. Tevens 
worden details over het leven van de componisten en hun 
werk belicht. Euritmie en choreografie: Martje Brandsma & 
Franziska Knetsch.

Kunst, cultuur, ontmoeting, eetcafé
cultuurzaal en café-restaurant sijthoff
In maart 2013 is Sijthoff gestart met de renovatie van het pand 
aan de Doezastraat 1B. Een nieuwe cultuurzaal met eigen café-
restaurant Sijthoff zijn gerealiseerd. In het café-restaurant wordt 
alleen gewerkt met biologische producten.
Vóór en door mensen uit Leiden en omgeving
Een nieuwe culturele ontmoetingsplaats
Sijthoff wil een plek zijn waar activiteiten plaatsvinden waardoor 
mensen elkaar ontmoeten, hun ideeën uitwisselen en talenten la-
ten zien. Iedereen in Leiden en omstreken die zich aangesproken 
voelt is welkom om activiteiten te bezoeken, er aan deel te nemen 
en of aan te bieden. Activiteiten kunnen plaatsvinden op het 
gebied van de meest uiteenlopende onderdelen van kunst en cul-
tuur, waaronder  tentoonstellingen, concerten, kleinkunst, dans, 
zang, politiek café, lezingen, cursussen, vertellingen en dergelijke. 

Meer informatie over gebruik van de Cultuurzaal? Neem contact 
met ons op: info@sijthoff-leiden.nl
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 the way of love - 6 november

OPENINGsactiviteiten
Op vrijdag 30 augustus opent Sijthoff officieel haar  
deuren. De opening wordt om 16 uur verricht door  
burgemeester Henri Lenferink. Gedurende het hele  
weekend zijn er dingen te zien, doen, proeven en horen - 
voor alle leeftijden. Kijk voor het hele programma op  
www.sijthoff-leiden.nl.

OKTOBER/NOVEMBER

30-8
31-8
01-9

Leidse Ontmoetingen i • Fenny en vrienden
Van 31 augustus t/m 8 september vindt de expositie Leidse 
Ontmoetingen I • Fenny en vrienden plaats. Sijthoff /Rembrandt-
Forum heeft aan kunstenaar Fenny van de Wal (Leiden) gevraagd 
om een expositie van haar eigen werk samen te stellen, ‘in ont-
moeting’ met werk van Lisa van der Heijden en Inge Reisberman. 

Openingstijden: dagelijks, 12.00u.-17.00u. Er worden extra acti-
viteiten georganiseerd rondom de expositie. Bekijk voor datums 
en tijden onze website. 

www.sijthoff-leiden.nl
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doezastraat 1B, leiden
WWW.SIJTHOFF-lEIDEN.Nl

Natuur in beeld 
 Docent:  H. Van Vliet
 Data:  10, 17 en 24 september, 8 en 16 oktober
 Tijd:  19.00 - 21.00 uur
 Kosten:  voor de reeks €45, incl. materialen.   
 Voor aanvang van de cursus aanmelden via  
 info@sijthoff-leiden.nl
Natuur in beeld is een cursus waarbij stilgestaan wordt bij 
de natuur om ons heen. In deze cursus wordt je uitgenodigd 
de natuur te beleven en daarbij jezelf mee te nemen in een 
kunstzinnig proces. Met behulp van verschillende materia-
len beleven en verbinden we ons met de natuur. 

metamorfose van uitgeverij Sijthoff
Euritmie: what’s in the name?
 Docent:  Manja Wodowoz-de Boon
 Data:  23 en 30 september, 7 en 14 oktober  
 Tijd:  11.00 - 12.00 uur
 Kosten:  € 40 - maximaal aantal deelnemers: 15 
 Voor aanvang van de cursus aanmelden via  
 info@sijthoff-leiden.nl
Iedere naam, ieder woord is een unieke combinatie van 
klanken. Wat vertellen de klanken over de inhoud? Dit gaan 
we bewegend onderzoeken.

Actualiteit en spiritualiteit
 Begeleiders: Roswitha Storm, Fred Beekers,  
 Michel Gastkemper 
 Data: 16 september, 21 oktober, 18 november  
  en 16 december 2013
 Tijd: 19.30-21.30 uur
 Kosten:  vrijwillige bijdrage
 Aanmelding via info@sijthoff-leiden.nl
Voor jonge mensen die verder willen kijken dan de crisis 
lang is. Als je om je heen kijkt, zie je dat er van alles gebeurt 
in de wereld: zowel op het gebied van politiek en economie, 
als in de natuur, landbouw, kunst en het onderwijs. Hoe vrij 
kunnen wij vandaag de dag staan en handelen? En vooral, 
wat beweegt jou eigenlijk in actuele thema’s? 
 De avonden worden georganiseerd in een samenwerking tussen  
 Sijthoff en de Antroposofische Vereniging in Nederland. 
 

Socratisch café
 Gespreksvoering: Sebastiaan de Vries / Fred Beekers
 Data:  19 september, 17 oktober, 21 november,  
  19 december.
 Tijd:  20.00 – 23.00 uur
 Kosten:  studenten € 5, anderen € 10 per keer  
 Deelname per keer mogelijk
In het socratisch café wordt door de aanwezigen gezamen-
lijk een gesprek gevoerd volgens de socratische methode, 
rondom een thema. De gesprekken worden ingeleid door 
mensen die ruime ervaring hebben met deze methode. Een 
Socratisch gesprek is een levendige gebeurtenis die uitno-
digt je eigen denken te onderzoeken.
Thema’s zijn achtereenvolgens: helpen, waarheid, stilte, vrij-
heid, schoonheid, vragen, leren, wachten, vreugde en geluk, 
troost.

sijthoff in blinde paniek  
 Begeleiding: Robbert van Strien en Julie de Graaf
 Data:  20 september, 19 oktober, 16 november en  
  14 december  
 Tijd:  20 uur inloop, 20.30 uur aanvang
 Kosten:  € 5 
 Voor aanvang van de cursus aanmelden via  
 info@sijthoff-leiden.nl
De redactie van het blog BlindePaniek.com organiseert  
4 avonden voor een publiek van jonge creatieven. De 
thema’s van de avonden zijn respectievelijk keuzes maken, 
mislukkingen, creativiteit en verzamelen. Dus van keu-
zestress en omgaan met mislukkingen tot onze obsessie met 
organische-tall-skinny-soy-chai-latte’s en dat ene bandje 
waar je vast nog nooit van gehoord hebt. Zo is er de ene 
keer een lezing, expositie en akoestisch concert, de volgende 
keer een interview, voordracht en pop-up store. 

cursus symptomatologie
Ben jij bij de tijd? 
 Docent:  Fred Beekers
 Data:  25 september, 9 en 30 oktober,  
  13 en 27 november  
 Tijd:  20.00 - 21.30 uur
 Kosten:  Voor de hele reeks € 50, studenten € 25 
 Voor aanvang van de cursus aanmelden via  
 info@sijthoff-leiden.nl 
Sommige mensen zeggen dat het wel lijkt of de tijd steeds 
sneller gaat. Of is het zo dat we niet meer goed kunnen 
volgen wat er allemaal om ons heen beweegt? Tijdens deze 
avonden willen we ons oefenen om beter in staat te zijn om 
te zien wat er gebeurt en te lezen wat de tijdsverschijnselen 
ons zeggen. Wat zijn de bewegende krachten in het dagelijks 
gebeuren? Hoe leer je onderscheiden wat er toe doet? 

agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda reeksen agenda

‘Naar verhalen luisteren leert ons de kunst van het leven af te kijken: hoe zou 
ik hier reageren, wat zou ik doen met zo’n dilemma?’ William Faulkner
Verhalenkring
 Begeleiding: Gerda van Wingerden, Ted van Schie
 Data:  29 oktober, 12 en 26 november  
 Tijd:  20.00 - 22.00 uur, inloop vanaf 19,30u
 Kosten:  € 7 per bijeenkomst 
 Deelname per keer mogelijk
Verhalen vertellen is van alle tijden en is de oudste manier 
om je de kunst van leven eigen te maken. Welkom als je van 
verhalen houdt  en openstaat voor de levenservaringen van 
anderen.  

Vijf avondbijeenkomsten over de oude Griekse filosofen en  
de ontwikkeling van het denken
Inleiding in de klassieke Griekse Filosofie 
 Spreker: Dr. S. De Vries
 Data:  1, 8, 15, 22 en 29 november  
 Tijd:  19.00 - 22.00 uur, inclusief pauze
 Kosten:  € 15 per bijeenkomst, studenten € 10 
 Voor aanvang van de cursus aanmelden via  
 info@sijthoff-leiden.nl. U ontvangt dan ook  
 eventuele teksten ter voorbereiding of extra uitleg. 
In vijf bijeenkomsten krijgt u een diepgaande inleiding in 
de filosofie van de Griekse klassieke oudheid. Daarbij gaan 
we in op het ontstaan van de filosofie, op de natuurfilosofen 
(de Presocratici) die op zoek zijn naar de oerprincipes van 
de natuur, we beschouwen Socrates’ wijsgerige zoektocht en 
de kunst van het vragen stellen, en we leren de wijsgerige 
inzichten van Plato en die van Aristoteles kennen. 
Dr. S. de Vries studeerde filosofie in Amsterdam en Praag en 
doceert cultuurgeschiedenis en filosofie aan de Hogeschool 
Leiden.

AUGUSTUS TOT EN MET DECEMBER 2013

cursussen/reeksen
Cultuurzaal Sijthoff biedt per kwartaal een aantal cursussen, 
series, gesprekken, lezingen aan. Per programma verschilt het of 
opgave bij aanvang verplicht is, of dat men ook incidenteel deel 
kan nemen. Kijk voor meer informatie op www.sijthoff-leiden.nl.

www.sijthoff-leiden.nl
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