Nieuwsbrief ‘Leerstoel Verdraagzaamheid’
Stichting Leerstoel Uytenbogaert, november 2022

Wij informeren u graag over de ontwikkelingen sinds ons laatste bericht (december 2021) met
betrekking tot de door onze stichting ingestelde leerstoel ‘Verdraagzaamheid’.

1. Aanstelling promovenda
De geselecteerde kandidaat is Mr Eva Polman.
Ze studeerde Staats- en Bestuursrecht aan de
VU Amsterdam en volgde daarbij ook vakken
in de master Filosofie van Cultuur en Bestuur.
Tijdens haar studie aan de Universiteit van
Stellenbosch liep ze stage bij onder andere de
Nederlandse ambassade in Pretoria en advocatenkantoor Prakken d’Oliveira. Ze studeerde
af in 2021, ging vervolgens werken bij de
Kiesraad en bleef actief als bestuurslid bij de
Stichting Rechtswinkel Migranten. Centraal in
haar studie en werk staat de vraag naar rechtvaardigheid, met een bijzonder oog voor
mensenrechten en de verhouding tussen
overheid en burgers. In een tijd waarin de
omgang met andersdenkenden onder
spanning is komen te staan, wil ze met haar
kennis en ervaring bijdragen aan inzicht in de
betekenis van verdraagzaamheid om hedendaags pluralisme op een rechtvaardige én
constructieve manier te onderhouden.

De benoeming van Eva Polman is mede
mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van het ‘Fonds jmb tot bestudering
van Verdraag-zaamheid’, onder beheer van
het Leids Universiteits Fonds (LUF).
Ze is op 1 september begonnen. Prof. Bastiaan
Rijpkema zal als promotor opreden.
Dr. Tom-Eric Krijger, Universitair docent bij het
Instituut voor Religiestudies van de Faculteit
der Geesteswetenschappen, is co-promotor.

Meer informatie over Eva Polman is te vinden via LinkedIn en de website van de Universiteit leiden:
https://www.linkedin.com/in/eva-polman-41730b183/
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/eva-polman#tab-1

2. Activiteiten, oratie en verdere agenda van de hoogleraar
A. Oratie
Prof. dr. Bastiaan Rijpkema zal de oratie wegens de aanvaarding van zijn ambt uitspreken op
vrijdag 9 juni 2023 om 16.00 uur in het Groot Auditorium van de Universiteit Leiden.

B. Publicaties (selectie)


Rijpkema verzorgde samen met Angela Bourne (Roskilde) een Special Section in de European
Constitutional Law Review (Cambridge University Press) over weerbare democratie en democratische
tolerantie, bestaande uit een inleiding en zes artikelen. De inleiding geeft een goed overzicht van de
thematiek en is lezen op: https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-lawreview/euconst-article-collections/militant-democracy-populism-illiberalism (open access).
In het artikel ‘Militant Democracy and the Minority to Majority-effect: on the Importance of Electoral
System Design’ beargumenteren Rijpkema en Tom van de Meer (Universiteit van Amsterdam) dat de
‘missing link’ in prominente cases van ‘democratic backsliding’ het ‘minority to majority-effect’ lijkt te
zijn: een meerderheidsmacht toekennen aan een politieke minderheid.



Bastiaan Rijpkema, ‘Sporen van een nieuwe tolerantie. Hoe de gedachte van de
weerbare democratie de Nederlandse wet binnen sijpelt’ in: Marcel ten Hooven
(red.), Ware tolerantie. Hoe we onszelf kunnen zijn en elkaar toch kunnen verdragen,
Amsterdam: Van Gennep 2022, p. 99-109.

C. Onderwijs (selectie)
Vak ontwikkeld voor 2e semester bij Geesteswetenschappen, “Weerbare democratie en ‘democratic
backsliding’” (zie voor de vakbeschrijving
https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/115757/weerbare-democratie-en-democraticbacksliding)

D. Lezingen periode november 2021-oktober 2022 (selectie)










28 november 2021: lezing, Cleveringa-bijeenkomst in Harderwijk, thema: democratische tolerantie.
12 april 2022: 750 jaar Gouda in de Sint-Janskerk, lezing ‘Drie soorten verdraagzaamheid’, in
aanwezigheid van Koning Willem-Alexander.
20 april 2022: 500 jaar Coornhert/het Coornhertjaar, Haarlem, lezing bij een publiekscongres over
tolerantie.
22 april 2022: Nacht van de Filosofie in Groningen, gesproken over democratische tolerantie.
3 juni 2022: gesproken over de (nieuwe) verbodsregeling politieke partijen, CNPB Practitioner’s
workshop ‘Bouwen aan het bestel’ (stand van zaken voorstellen Staatscommissie parlementair stelsel),
mede-georganiseerd door de leerstoelhouder.
4 september 2022: academisch jaar geopend bij Ekklesia in Leiden.
15 september 2022: Lauxtermann-lezing weerbare democratie
(advocatenkantoor Lauxtermann Amsterdam).
13 oktober 2022: Tolerantiecollege in Bredevoort (onderdeel van het
programma ‘1572 – De Geboorte van Nederland’).
Lauxtermann-lezing (bron: LinkedIn
Lauxtermann advocaten)

E. Columns voor De Groene Amsterdammer
14 columns van november 2021 tot november 2022 (‘In Den Haag’)

F. Vooruitblik





21 november 2022: ‘Pandemie van desinformatie’-evenement in Spui25 mede-georganiseerd door
de leerstoelhouder, in het kader van een NWO-project naar regulering van desinformatie op
internetplatforms: https://spui25.nl/programma/een-pandemie-van-desinformatie.
24 november 2022: verschijning Een nieuw commentaar op de Grondwet bij Boom Amsterdam:
https://www.boomfilosofie.nl/product/100-10783_Een-nieuw-commentaar-op-de-Grondwet.
7 december 2022: een publieksavond rondom het boek in De Balie Amsterdam:
https://debalie.nl/programma/wat-heb-ik-aan-de-grondwet-07-12-2022/

3. Samenstelling bestuur
De bestuursleden Mevrouw Ds. Karin van den
Broeke en Mevrouw Prof. dr. Halleh Ghorashi
hebben het bestuur verlaten.
In de vacature van Mevrouw Van den Broeke is
benoemd: Mevrouw Prof. dr. M.M. Jansen.
Mechteld Jansen is emeritus hoogleraar van de
Protestantse Theologische Universiteit en was tot
2021 rector van de PThU. Zij houdt zich als
theoloog-missioloog bezig met wat zich op de
grenzen tussen individuen en groepen van
mensen voordoet aan vrede en strijd. In het
bijzonder richt zij zich op vraagstukken van missie,
migratie en postkolonialisme. Haar leidvraag is
hoe we komen tot erkenning van steeds doorgaande identiteitsontwikkeling van mensen die
elkaar echt ontmoeten.
Graag denkt zij van daaruit mee met het werk dat

vanuit de Uytenbogaert Leerstoel verricht wordt.
Binnenkort zal in de thans nog bestaande
vacature worden voorzien.

4. Samenstelling Raad van Advies
Mevrouw Dr. G. (Gunay) Uslu heeft haar
lidmaatschap van de Raad van Advies moeten
beëindigen wegens haar benoeming tot
Staatssecretaris Cultuur en Media. De heer Drs. J.
(Joram) S. Rookmaaker, rabbijn van de Liberaal
Joodse Gemeente in Amsterdam en
Krijgsmachtrabbijn is tot lid van de raad
benoemd.Hij is samensteller van De Brede Hagada
en initiatiefnemer van ‘Judaism in a Box’.

.

Foto: Claudia Kamergorodsk

5. Financiën
Sinds onze vorige nieuwsbrief (december 2021)
zijn er geen bijzondere ontwikkelingen op het
gebied van de financiën geweest. De stichting
beschikt over voldoende middelen om aan de

lopende verplichtingen te voldoen. Wel zal een
aanvulling op het beschikbare vermogen nodig
zijn om in de verdere toekomst de financiering
veilig te stellen.
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Voor meer bijzonderheden:

www.leerstoeluytenbogaert.nl

