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Voorwoord
De Erasmusprijs 2014 had als thema ‘Theater, publiek
en samenleving’ en werd toegekend aan de Belgische
festivalmaker Frie Leysen. Zij maakt zich sterk voor
vernieuwing in de podiumkunsten en zet zich in om
niet-westerse theaterproducties in Europa een podium
te geven, vanuit haar artistieke nieuwsgierigheid en
vanuit het verlangen het publiek iets bijzonders te laten
ervaren. In haar toespraak was Frie Leysen kritisch over
de ontwikkelingen in de Nederlandse theaterwereld
en pleitte zij voor een creatiever en avontuurlijker
repertoire. In de beslissing tot het toekennen van de
Erasmusprijs 2014 aan Frie Leysen werd het bestuur
van onze Stichting bijgestaan door een adviescommissie.
Deze bestond uit Maaike Bleeker, Arthur Sonnen en
bestuursleden Henk Scholten, Henk van der Meulen en
Ed Spanjaard.
Zijne Majesteit de Koning reikte de Erasmusprijs uit
tijdens een feestelijke plechtigheid op 12 november
2014 in het Koninklijk Paleis Amsterdam, in aanwezigheid
van Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Beatrix. Wij zijn dankbaar voor
de gastvrijheid van de Koninklijke Familie. Tijdens de
Erasmusprijsuitreiking sprak Henk Scholten, lid van het
bestuur van de Stichting, de laudatio uit. Deze tekst,
evenals de toespraak van Frie Leysen, vindt u terug in dit
jaarverslag.
Rond het thema van de Erasmusprijs vond een programma
van activiteiten plaats. Deze hadden wij niet tot stand
kunnen brengen zonder de steun van onze partners, zoals:
het tijdschrift Theatermaker, de Theaterschool Amsterdam,
Theaterwetenschap UvA, DutchCulture, het programma
Get Lost, en de OBA. Wij hebben hun betrokken
samenwerking zeer op prijs gesteld.
Naast de Erasmusprijs, reikte de Stichting in 2014 ook
haar jaarlijkse Studieprijzen uit. Dit jaar vond de uitreiking
plaats in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. Wij danken de KNAW
voor haar gastvrijheid. Een korte weergave van de
Studieprijzen kunt u in dit jaarverslag teruglezen.
Martijn Sanders, voorzitter
Max Sparreboom, directeur





Gronden van Verlening
Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium
Erasmianum leest als volgt: Het doel van de Stichting
is om, binnen de context van de culturele tradities
van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van
Erasmus in het bijzonder, de positie van de humaniora,
de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken.
De nadruk ligt op tolerantie, culturele veelvormigheid
en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert
deze doelstellingen te verwezenlijken door het toekennen
van prijzen en via andere middelen. Een geldprijs wordt
toegekend onder de naam Erasmusprijs.

De prijs wordt haar toegekend op de volgende gronden:
•     Het werk van Frie Leysen wordt door
       verschillende constanten gekenmerkt, waaronder
      doorzettingsvermogen en durf om risico’s te nemen. 
•     Zij geeft daarbij steeds ruimte aan nieuw talent en
      heeft een antenne om dat op te sporen.
•     Zij moedigt ons aan open te staan voor de
      confrontatie met buiten-Europese theatertradities en
      benadrukt het belang van perspectiefwisseling.
•     Bij de programmering van festivals is Frie Leysen
      compromisloos en bereid om af te wijken van
      gevestigde ordes.
•     Als ultiem criterium voor het samenstellen van een
      festival stelt zij de kunstenaar en zijn kunst centraal.
						

Het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum
heeft besloten om, in overeenstemming met dit artikel,
de Erasmusprijs voor het jaar 2014 toe te kennen aan
mevrouw Frie Leysen.

Erasmusprijsuitreiking op 12 november, Koninklijk Paleis Amsterdam. Foto ANP

Als ultiem criterium voor
het samenstellen van een
festival stelt Frie Leysen de
kunstenaar en zijn kunst
centraal.		

Erasmusprijsuitreiking, Burgerzaal, Koninklijk Paleis Amsterdam. Foto ANP





Laudatio
Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Een noodzakelijke bewustzijnsverruiming voor wie zich
graag als kritisch deelnemer in de participatiesamenleving
beschouwt, zou je kunnen zeggen.

Theater, publiek, samenleving. Met deze drie
kernwoorden vat het bestuur van de Stichting het thema
samen, dat dit jaar centraal staat bij de toekenning van
de Erasmusprijs. Het verband tussen deze drie woorden
geeft aan langs welke lijnen de vragen gesteld worden, de
spanningen gevoeld worden en de discussies verlopen
die de laatste jaren zo intensief worden gevoerd.
Binnen de theaterwereld zelf, in de media, tijdens
discussiebijeenkomsten, en in het politieke debat.

Soms komt de ontmoeting tussen podiumkunstenaars en
publiek spontaan tot stand, maar meestal zijn er anderen
voor nodig: mensen die dit contact mogelijk maken. Er
zijn verschillende categorieën van zulke ‘mogelijkmakers’,
van technici en kleedsters tot programmeurs en
intendanten, maar in dit prijsgebied heeft het bestuur van
de Erasmusprijs vooral gezocht naar personen die zich
vanuit een artistiek-inhoudelijke passie in dienst stellen
van de ontwikkeling van de kunst en daarin nieuwe
wegen bewandelen. Mensen die erin zijn geslaagd om
kunstenaars met elkaar te verbinden en daarmee soms
aan de wieg hebben gestaan van nieuwe vormen van
kunst die er anders niet waren geweest.

Dat er over kunst en cultuur gesproken wordt, is
positief. Het toont aan dat cultuur de mensen raakt. Het
is belangrijk dat veel mensen zich betrokken voelen bij
het debat over de betekenis van het theater en dat zij
nadenken en meepraten over hoe we daar vorm aan
geven. Artistiek inhoudelijk, maar ook over thema’s als
talentontwikkeling, internationalisering, ondernemerschap
en de rol van de overheid.

Dames en heren, de Erasmusprijswinnaar van dit jaar is
een festivalmaker die bij uitstek ons thema belichaamt.
Frie Leysen heeft als oprichter en directeur van deSingel
in Antwerpen en Kunstenfestivaldesarts in Brussel
haar naam gevestigd.  Als curator, artistiek leider en
organisator is zij betrokken geweest bij verschillende
festivals, groot en klein, gevestigd en eenmalig, binnen
Europa en daarbuiten. Frie Leysen is op het gebied van
de podiumkunsten een wereldautoriteit, zoals Jerry Aerts
het uitdrukte.

In het prijsgebied vormt de internationale dimensie een
belangrijk uitgangspunt. In de muziek- en theatertraditie
staat geen land op zichzelf. Cultuur is de beste manier
om in dialoog te blijven. Dat is, zeker in de huidige
tijd waarin cultuur zo onder druk staat, belangrijk
om te blijven benadrukken. Theater zegt veel over de
persoonlijke omgeving van de maker en tegelijkertijd
is het grensoverschrijdend. Kennismaken met andere
theatertradities en -vormen leidt tot reflectie op de eigen
praktijk. Door ook Aziatische of Zuid-Amerikaanse en
andere niet-Europese theatertradities te leren kennen,
krijgen we vaak een verfrissend ander perspectief op
onze eigen samenleving.

met kennis van de traditie, naar een nieuwe en actuele
betekenis. Oud en nieuw, bekend en onbekend zet ze bij
elkaar en laat daar iets nieuws uit ontstaan. Zij is op een
prettige manier strijdbaar en zet dingen in werking.

Actief en charismatisch is zij in staat om ver uit elkaar
liggende landen, werelden of talen aan elkaar te knopen.
Ook in Nederland, waar zij sinds een aantal jaren de
serie ‘Get Lost’ samenstelt. In de optiek van Frie Leysen
‘confronteert niet-westerse kunst jezelf en het publiek
met de grenzen van wat je met je eigen bagage kunt
verstaan. De grenzen kennen van je eigen vermogen
is een les in bescheidenheid.Van daaruit kun je terug
nieuwsgierig worden naar het andere en de anderen.’ 
(citaat Frie Leysen uit interview met Thomas Bellinck in
Etcetera, september 2014).

Deze experimenten zijn vaak geslaagd, soms ook niet,
maar het pleit voor haar overtuiging en vasthoudendheid
dat ze niet voor een comfortabele zekerheid gaat, maar
juist radicale keuzes maakt en daarbij risico’s neemt.
Het gaat bij haar altijd eerst over de inhoud en over
de kunstenaar en pas daarna over geld. En als het moet
– en soms vindt zij dat het moet – kan zij scherpe kritiek
uiten op festivals en podia die naar haar oordeel de
ontwikkeling van de kunst en de kunstenaar niet meer
centraal stellen. Dan is zij ook radicaal voor zichzelf en
vertrekt.Volgens Frie Leysen is een festival meer dan
een programma maken. Een festival is een statement,
een positie innemen, nadenken over de wereld en de tijd
waarin we leven. Dat is, in haar visie, niet ‘enkel een serie
van twintig schone voorstellinkjes.’

Mevrouw Leysen, onze Stichting bekroont u met de
Erasmusprijs omdat u een gepassioneerd voorvechter
bent van de podiumkunsten. U maakt zich gedurende uw
gehele loopbaan sterk voor onbekende theatermakers,
vanuit artistieke nieuwsgierigheid en vanuit het verlangen
het publiek iets bijzonders te laten ervaren. U zoekt
steeds nieuwe generaties kunstenaars en nieuwe
theatervormen, en u zet zich in om niet-westerse
theaterproducties in Europa een podium te geven.
Met die internationale oriëntatie, die fundamentele
nieuwsgierigheid en kritische houding draagt u op
voorbeeldige wijze de Erasmiaanse waarden uit die de
Stichting zo waardevol vindt. Namens onze Stichting wens
ik u van harte geluk met de prijs.

Frie Leysen heeft gedurende
haar carrière, al dan niet
tegen de stroom in, altijd aan
haar visie vastgehouden.

Frie Leysen heeft gedurende haar carrière, al dan niet
tegen de stroom in, altijd aan haar visie vastgehouden.
De onderzoekende kunstenaar staat daarin centraal.
Daarbij legt zij steeds relaties tussen kunst, samenleving
en publiek. Taalbarrières of culturele verschillen vormen
voor Frie Leysen geen beletsel. Zij maakte een festival in
Brussel waarbij ze de politieke tegenstellingen wegnam
door ze te negeren. Die houding heeft zij meegenomen
naar andere landen waar ze werkte.

Podiumkunsten bestaan bij de gratie van kunstenaars èn
van publiek. De levende ontmoeting tussen die twee is
wat podiumkunst van andere kunstvormen onderscheidt.
Dat gaat nog in bijzondere mate op voor het theater, het
toneel. Het klinkt als een cliché, maar theater is meer dan
amusement. Theater houdt de samenleving een spiegel
voor, zet aan tot reflectie en zelfonderzoek. Het biedt
de mogelijkheid om het leven vanuit een andere dan de
dagelijkse hoek te bekijken en daarvan te leren. Dat is
niet altijd gemakkelijk, het is even vaak confronterend.

Frie Leysen heeft zich gedurende haar loopbaan
consequent ingespannen om nieuwe generaties van
getalenteerde kunstenaars op te sporen en een podium
te geven. Daarbij schuwt zij grote en bekende festivals
als Theater der Welt in Duitsland of recent de Wiener
Festwochen niet als haar werkterrein. Juist daar zoekt zij,
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Dankwoord Frie Leysen
Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, lieve vrienden,

De toekenning van de prijs dit jaar zie ik als een
alarmsignaal. Realiseren we ons wat we aan het verliezen
zijn in dit klimaat van verrechtsing, nationalisme en
commercialisering?

Een verhaal van Seong-Hee Kim, een vriendin en collega
uit Zuid-Korea: Miljoenen jaren geleden kropen de
eerste dieren uit de zee het land op, werden reptielen en
vervolgens zoogdieren. Maar een van hen, waarschijnlijk
een rendier, bedacht zich na een tijdje, voorvoelde de
grote crash van de meteoor, ademde eens diep in en
sprong terug in zee. Hij bedacht dat de levenskansen er
groter en beter waren. De walvis. Een van de grootste,
intelligentste en meest empathische dieren op aarde.
Het enige zoogdier in de zee. Een illustratie dat een stap
terugzetten niet noodzakelijk een regressie is, maar een
juiste beslissing kan zijn.

Deze prijs wordt mij uitgereikt door de koning van
Nederland, Koning Willem-Alexander. Majesteit, uw land
is een plek geworden waar de kunsten nog nauwelijks
kunnen ademen;
•     waar het onderscheid tussen kunst, cultuur en       
      culturele industrieën nog nauwelijks gemaakt wordt;
•     waar brutaal het mes gezet werd in de cultuur- en
      kunstbudgetten. Het theaterlandschap is grondig
      opgekuist. Alle wildgroei en onkruid zijn netjes
      weggesneden. Jammer, want van daaruit komt precies
      vernieuwing, verandering;
•     een land waar artistieke creatieplekken, laboratoria
      en onderzoekscentra niet meer bestaan;
•     waar conservatisme welig tiert;
•     waar kunst een ‘hobby van de linksen’ genoemd wordt;
•     waar internationale circulatie van artiesten en hun
      werk tot een belachelijk minimum herleid is;
•     waar schouwburgen (bijna) allemaal, op enkele
uitzonderingen na, hetzelfde doen: een ongeprofileerd
      programma aanbieden, voor elk wat wils, met als
      belangrijkste doel cijfers halen. Met als gevolg dat de
      meeste leeggelopen zijn;
•     een land waar het artistiek geïnteresseerde publiek
      niet meer aan zijn trekken komt;
•     kortom, een land waar kunst en cultuur, en hun                   
      publiek, stevig onder druk staan.

Ik kreeg deze prijs toegekend om redenen die u net
hoorde, op het moment dat ik in Wenen, bij de Wiener
Festwochen, een hopeloze strijd leverde om precies deze
ideeën en waarden te verdedigen. Het was een moeilijke
tijd, en de strijdlust ging gepaard met heftige twijfels en
onzekerheid. Het was een strijd die ik uiteindelijk niet
kon winnen.Van dinosauriërs kan men niet winnen. Daar
moeten we onze energie niet langer insteken. Ik heb mijn
contract van 4 jaar na 9 maanden opgezegd en ben na
één editie van het festival gegaan. Terug de zee in…

Bestuurslid Henk Scholten draagt de laudatio voor. Foto John Thuring

Het was een wonderlijke tweespalt.Vertwijfeld en
gelauwerd tegelijkertijd. Wat betekent deze prijs, in
zulke omstandigheden? Voor mijzelf, en voor de ideeën
en principes waarvoor ik sta? Of ik thuis hoor in de
prestigieuze lijst van Erasmusprijsdragers, durf ik zeer te
betwijfelen. Hier werden in het verleden briljante geesten
en geniale kunstenaars gelauwerd. Ik ben geen van beide.

Majesteit, uw land is een
plek geworden waar de
kunsten nog nauwelijks
kunnen ademen.

Niet alleen in Nederland trouwens, overal in Europa is
de aanslag op kunst en cultuur ingezet. Ook mijn eigen
land, België, deelt sinds kort in de klappen. Er is iets dat ik
niet begrijp. België en Nederland behoren tot de rijkste
regio’s ter wereld, de crisis is in beide landen nog tamelijk
beperkt gebleven. En tot voor kort voerden beide een
heel stimulerend en toonaangevend kunstenbeleid. Hoe
kan het dat dit beleid en alle investeringen zomaar, met
één pennentrek afgevoerd worden? Dat begrijp ik echt
niet. En ik weiger het te begrijpen.





Oene van Geel tijdens het optreden van The Nordanians. Foto John Thuring
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Het veranderende politieke klimaat is één ding. Maar
onder het aloude motto – het is goed in eigen hart te
kijken – kan het geen kwaad ook onszelf te bevragen.
Zijn de kunsten niet te ver meegegaan in politieke,
economische, diplomatieke, behaagzieke logica’s?
Laten we ons niet te veel voor de kar spannen van de
politiek om problemen op te lossen die de politiek
zelf niet geklaard krijgt, zoals sociale achterstand,
migratie, racisme? Problemen die de kunsten niet
zullen/moeten/kunnen oplossen. Ook de modieuze
“participatieve kunst”, of het “iedereen kunstenaar!”
niet. Niet iedereen is interessant, en zeker niet iedereen
is kunstenaar. Rechtvaardigen we onszelf niet te veel
met cijfers en economische argumenten in de plaats
van inhoudelijk-artistieke? Hebben we onszelf niet te
veel tot entertainers gereduceerd, die braaf de regels
van managers, marketeers en boekhouders volgen in
plaats van de stoorzenders en inspiratoren te blijven die
we moeten zijn? Moeten we niet, net zoals de walvis,
opnieuw wat stappen terug zetten, een stuk afstand
nemen, terug de zee in, op zoek naar een juistere biotoop
om onze slagkracht te herwinnen?

Deze prijs eert ook een kritisch, nieuwsgierig, veeleisend
en avontuurlijk publiek, de onmisbare sparring partner
van kunstenaars. Mensen die nood hebben aan andere
visies en opinies, die nieuwsgierig zijn naar nieuwe
kunstvormen en -talen; ver van de commerciële
consumptie, van de stevig oprukkende culturele industrie.
Deze prijs gaat over de kern van ons werk, over
kunstenaars en hun werk, over engagement, over risico’s
nemen, over radicaliteit en verandering. Het herdenken
van structuren en werkwijzen, aangepast aan de noden
van vandaag.
Ik heb in mijn leven enkele nieuwe structuren opgezet
(deSingel in Antwerpen, het KunstenFestivaldesArts in
Brussel en Foreign Affairs in Berlijn), op maat, om mijn
ideeën en waarden te realiseren. Maar even cruciaal
was voor mij deze structuren tijdig te verlaten, over te
dragen aan volgende generaties. Is er vandaag nog ruimte
voor nieuwe structuren? Is het landschap ondertussen
niet te vol gebouwd? Ik ben niet zo zeker. Punt is wel
dat structuren en kunsthuizen een eeuwigheidswaarde
claimen en gekregen hebben. Zelden worden initiatieven
opgericht met een tijdelijk karakter. Maar nieuw leven
gaat gepaard met afsterven. Met de idee van eindigheid
kunnen we slecht omgaan. Er moet meer ruimte komen,
mentale en politieke ruimte, om structuren van binnenuit
te veranderen. Nieuwe generaties moeten bestaande
instellingen kunnen inpalmen, de boel omgooien,
herdenken en naar hun eigen inzichten modelleren.

Behalve als een alarmsignaal, beschouw ik deze
prijs vooral ook als een pleidooi voor een vrijzone
voor kunstenaars en hun werk. Een vrijzone waarin
kunstenaars hun visies en artistieke talen vrij kunnen
ontwikkelen, kritisch onze maatschappij kunnen
analyseren, wijzen waar het pijn doet, en ons, hun
publiek, kunnen inspireren. Een vrijzone waar politieke,
economische, sociale of esthetische druk en agenda’s
buiten gehouden wordt. Daarover gaat het. Dat is de zee.
Deze prijs verdedigt de kunstenaars en hun werk, die
dreigen te verstikken in een bourgeois en artificieel
wereldje van glamour, geld, macht, namedropping, prestige,
commercie, behaagzucht, compromissen, ziekelijk
carrièrisme en ijdelheid. Het Disneyland van de artistieke
21ste eeuw.
Deze prijs verdedigt ook de internationale circulatie van
artiesten en hun werk, op een moment dat in Europa,
ook in Nederland, de grenzen weer dreigen dicht te gaan
en de navelstaarderij hoogtij viert. Ik mis de Ritsaert ten
Cate’s in dit land.
Deze prijs gaat ook naar nieuwe generaties kunstenaars,
en artiesten uit alle hoeken van de wereld die we
(nog) niet kennen. Maar die ons een compleet ander
perspectief op onze tijd en onze wereld bieden, als we
hen tenminste de kans daartoe geven.

Op het politieke en economische vlak stelt Europa
vandaag wereldwijd niet veel meer voor. Maar onze
cultuur en kunsten blijven internationaal toonaangevend.
Daarvoor moeten we blijven vechten. Tegen de stroom
in om alles te herleiden tot het museaal bewaren van ons
verleden, moeten we blijven investeren in een klimaat
van levendige, open en innoverende kunsten voor de
toekomst.
Deze prijs huldigt ideeën, principes en werkwijzen die
in de huidige constellatie in heel Europa, niet alleen in
Wenen en in Nederland, zwaar onder druk staan. Ik
deel hem met iedereen die ze mee verdedigt: artiesten,
collega’s, toeschouwers en zelfs enkele officiële
gezagsdragers. Ik durf te dromen dat deze geste de
politieke wereld mee aan het denken zet over waar het
naar toe moet met de kunsten, voor wie, hoe en waarom.
En daarom, dames en heren, stel ik voor: allemaal samen
terug de zee in!

Behalve als een alarmsignaal,
beschouw ik deze prijs vooral
ook als een pleidooi voor een
vrijzone voor kunstenaars
en hun werk. Een vrijzone
waarin kunstenaars [...]
wijzen waar het pijn doet,
en ons, hun publiek, kunnen
inspireren.
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Frie Leysen tijdens de Erasmusprijsuitreiking 2014. Foto ANP

Zijne Majesteit de Koning hangt Frie Leysen de versierselen om. Foto ANP
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foto John Thuring

Biografie Frie Leysen
De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs
2014 toegekend aan de Belgische festivalmaker Frie
Leysen (1950). De Erasmusprijs heeft dit jaar als thema
‘Theater, publiek en samenleving’.

Frie Leysen was van 1980 tot 1991 oprichtingsdirecteur
van deSingel in Antwerpen. Onder haar leiding werd
deSingel een internationaal vermaard kunstencentrum
met een eigenzinnig programma. In 1994 richtte zij het
tweetalige Kunstenfestivaldesarts in Brussel op. In de tien
jaar dat zij daar leiding aan gaf, groeide het festival uit tot
een invloedrijk festival voor Belgische en internationale
kunsten. In de jaren daarna strekte haar werkgebied zich
verder uit in Europa en daarbuiten. In 2007 organiseerde
Frie Leysen het multidisciplinaire festival Meeting Points
in negen Arabische steden. In 2010 was zij curator van
Theater der Welt in het Duitse Ruhrgebied en in 2012
artistiek directeur van de Berliner Festspiele.Van 2013
tot 2014 was zij artistiek directeur van de Wiener
Festwochen in Oostenrijk.

Frie Leysen wordt bekroond omdat zij een
onverschrokken voorvechter is van de podiumkunsten en
bijdraagt aan vernieuwing in het internationale theater. Zij
maakt zich sterk voor onbekende theatermakers, vanuit
artistieke nieuwsgierigheid en vanuit het verlangen het
publiek iets bijzonders te laten ervaren. Zij zoekt steeds
nieuwe generaties kunstenaars en nieuwe theatervormen,
en zet zich ervoor in om niet-westerse theaterproducties
in Europa een podium te geven. Met haar internationale
oriëntatie, fundamentele nieuwsgierigheid en kritische
houding is zij een toonbeeld van de Erasmiaanse waarden
die de Stichting graag uitdraagt.

Still uit Frie Leysen, een Introductie, door Loviisa Mellin.

18

19

Activiteiten
Masterclass ‘Localizing the International:Visions of
Curatorship in Theatre and Performance’
24 oktober, Universiteitstheater, Amsterdam
Masterclass met Frie Leysen voor jonge programmeurs,
curatoren en festivalmakers. Aan de hand van acht
korte videopresentaties ging Frie Leysen in gesprek met
Theaterwetenschap-alumni die nu in het buitenland
werken. Ze sprak met deze aanstormende culturele
professionals over hun ervaringen in internationaal
theater. De avond werd gemodereerd door Kati Röttger.
In samenwerking met de opleiding Theaterwetenschap,
Universiteit van Amsterdam en de Theaterschool
Amsterdam.

Uitreiking Erasmusprijs aan Frie Leysen
12 november, Koninklijk Paleis Amsterdam
Keuzevoorstelling van Frie Leysen
13 – 15 november,Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond,
Amsterdam
De voorstelling ‘Perhaps All The Dragons’ door het
Vlaamse theatergezelschap Berlin bestond uit een
ronde tafel met dertig videoschermen voor dertig
toeschouwers. Concept: Bart Baele en Yves Degryse.
Tentoonstelling ‘De wereld van Frie Leysen’
5 november – 1 december, OBA, Amsterdam
In een twaalftal panelen werd de wereld van Frie
Leysen gevisualiseerd aan de hand van statements over
international theater van door Frie Leysen geselecteerde
theatermakers, denkers en collega’s. In samenwerking met
Theatermaker.

Gespreksavond ‘Resistance or Rituals.
Performing Arts and Social Change’
9 november, Compagnietheater, Amsterdam
Een publieksprogramma over podiumkunsten en
maatschappelijke verandering. Keynote speech door
regisseur Peter Sellars (Erasmusprijs 1998). Interview en
discussie met festivaldirecteur Frie Leysen (Erasmusprijs
2014), conservatoriumdirecteur Paulo Zuben, Brazilië,
theaterdirecteur Seonghee Kim, Zuid-Korea, en
regisseur Amir Reza Koohestani, Iran. Gemodereerd
door Neil Wallace. In samenwerking met DutchCulture,
Conservatorium van Amsterdam en Stichting
Amsterdams Leerorkest. Ondersteund door het Prins
Bernhard Cultuurfonds.

Masterclass ‘Localizing the International:Visions of Curatorship in Theatre and Performance’. Foto Laureen van Rijckevorsel

Publicatie Theatermaker
Speciaal dossier in de oktober/november-editie
van het tijdschrift Theatermaker, met Frie Leysen als
gasthoofdredacteur.

ERASMUS FESTIVAL BRABANT
Opening Erasmus Festival Brabant
1 november,Theater aan de Parade, ’s-Hertogenbosch
Theatrale openingsavond van het Erasmusfestival, tevens
slotavond van het stadsproject OOG. Artistieke invulling
door Lucas de Man, theaterregisseur en stadskunstenaar
van ’s-Hertogenbosch.

HALf6 met Frie Leysen
11 november, De Theaterschool Amsterdam
Frie Leysen was te gast bij de publieke talkshow HALf6
van De Theaterschool Amsterdam.
Ivanov
11 november, Stadsschouwburg, Amsterdam
Ivanov, op basis van het gelijknamige stuk van Anton
Tsjechov, is een prijswinnende voorstelling over
hedendaags Iran. Door Mehr Theatre Group, regisseur
Amir Reza Koohestani. De voorstelling maakte deel
uit van de door Frie Leysen geprogrammeerde serie
‘Get Lost’ – bijzondere internationale theater- en
dansvoorstellingen. Na deze première volgde een tournee
langs verschillende Nederlandse theaters.

Dialoogtafels
Dialoogtafels vonden in verschillende Brabantse steden
plaats waarin het thema van de Erasmusprijs met een
breed publiek werd besproken.
Magazine Brabants Dagblad
Een interviewreeks in de vorm van een magazine bij het
Brabants Dagblad over de veranderende samenleving en
de mogelijkheden om daar zelf in te sturen. Naar een
idee van Lucas de Man.
Gespreksavond ‘Resistance or Rituals. Performing Arts and Social Change’ met o.a. Frie Leysen en Peter Sellars. Foto Elmer van der Marel
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Studieprijzen 2014
De Stichting Praemium Erasmianum reikte dit jaar
voor de zesentwintigste keer haar Studieprijzen uit.
Vijf Studieprijzen worden jaarlijks toegekend aan jonge
onderzoekers in de geesteswetenschappen en sociale
wetenschappen, die een dissertatie van bijzonder
hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse
universiteit. De prijs bestaat uit een bedrag van € 3.000.

Dit waren de winnende proefschriften van 2014:
Peter A. Bos
To Survive and Protect.Testosterone and the
Neuroendocrinology of Human Social Behavior.
Joris V.J. van Hoboken
Search Engine Freedom. On the Implications of the Right
to Freedom of Expression for the Legal Governance of Web
Search Engines.

Belangrijk criterium voor de bekroning van een
proefschrift is de casusoverstijgende behandeling van
het onderwerp en het bredere belang van het boek
voor andere disciplines. De selectiecommissie bestond
uit Maxim Drenth, Naomi Ellemers, Rick Lawson, Paul
Schnabel en Max Sparreboom.

Ricky van Oers
Deserving Citizenship. Citizenship Tests in Germany, the
Netherlands and the United Kingdom.

De Studieprijzen 2014 werden uitgereikt door Martijn
Sanders, voorzitter van de Stichting. De prijsuitreiking
vond plaats op maandag 12 mei 2014 om 16.00 uur in de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam.

Marieke Schouwstra
Semantic Structures, Communicative Strategies and the
Emergence of Language.
Lars G. Tummers
Policy Alienation. Analyzing the Experiences of Public
Professionals with New Policies.

Staand (v.l.n.r.)
Lars Tummers,
Marieke Schouwstra,
Peter Bos, Martijn Sanders,
Joris van Hoboken
en Ricky van Oers.
Foto Ineke Oostveen
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Peter A. Bos
To Survive and Protect.
Testosterone and the Neuroendocrinology
of Human Social Behavior.
Promotoren
		
Copromotor
Voordracht
		

Prof. dr J. van Honk
Prof. dr N.F. Ramsey
Dr E.J. Hermans
Faculteit der Sociale Wetenschappen,
Universiteit Utrecht







Overwegingen van de Selectiecommissie
Dit proefschrift presenteert de onderzoeksresultaten die
antwoord geven op de vraag naar de rol van testosteron
op het sociale gedrag van de mens. Het onderzoek
ligt op het grensvlak van psychologie en biologie. De
artikelen waaruit dit proefschrift bestaat, zijn verschenen
in gerenommeerde internationale vaktijdschriften, en
hebben internationaal sterk de aandacht getrokken
onder ontwikkelingspsychologen, neuro-endocrinologen,
en hersenwetenschappers. Peter Bos heeft zich in zijn
publicaties een veelzijdig onderzoeker betoond en een
wetenschappelijke prestatie geleverd van groot formaat.

Biografie
Tijdens een propedeusejaar HBO toegepaste psychologie
kwam Peter Bos in aanraking met het vakgebied
biologische psychologie, en besloot direct dat hij dat
wilde studeren. Tijdens zijn universitaire opleiding
psychologie in Utrecht, die hij in 2007 afrondde,
specialiseerde hij zich in de neurobiologie van gedrag en
emotie, en ontdekte het fascinerende onderzoeksgebied
van de sociale neurowetenschappen. Onder begeleiding
van prof. dr Jack van Honk begon hij in 2008 aan zijn
promotietraject, waarin hij voornamelijk onderzoek
heeft gedaan naar de effecten van testosteron op
sociaal en emotioneel gedrag in mensen, en de neurale
mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. Na twee
jaar als postdoctoraal onderzoeker gewerkt te hebben
in hetzelfde lab, werkt hij momenteel als universitair
docent in Utrecht aan verschillende projecten waarin
de rol van hormonen op sociaal gedrag in kaart wordt
gebracht. Zijn grootste interesse ligt bij de rol die vroege
levensgebeurtenissen hebben op de hersenen, en de
gevoeligheid voor hormonen.

De covers van de winnende proefschriften van 2014.
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Joris V.J. van Hoboken
Search Engine Freedom. On the Implications of
the Right to Freedom of Expression for the Legal
Governance of Web Search Engines.
Promotoren
Prof. dr mr N.A.N.M. van Eijk,
		
Prof. dr mr N. Helberger
Voordracht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
		
Universiteit van Amsterdam

Biografie
Joris van Hoboken is werkzaam als Research Fellow bij
het Information Law Institute, New York University. Zijn
onderzoek adresseert een breed scala aan onderwerpen
op het gebied van recht en beleid ten aanzien van
elektronische communicatie, digitale media en internet.
De rode lijnen in zijn onderzoek zijn: de betekenis
van de grondrechten op vrijheid van meningsuiting en
privacy in de digitale wereld en de kritische analyse van
juridische en politieke ontwikkelingen in transatlantisch
perspectief. Hij is verbonden aan het Instituut voor
Informatierecht (IViR) van de UvA, waar hij in 2012
promoveerde op zijn onderzoek naar zoekmachines en
de vrijheid van meningsuiting. In 2008 was hij Visiting
Scholar aan het Berkman Center for Internet & Society
van Harvard University. Hij is cum laude afgestudeerd
in de theoretische wiskunde (2002, UvA) en in de
rechtsgeleerdheid (2006, UvA) en is de voorzitter van
het bestuur van de stichting Bits of Freedom. Joris is
regelmatig terug te vinden in het publieke debat in de
media, zoals de Wall Street Journal, de Financial Times,
NRC Handelsblad, Radio 1 en het NOS Journaal. 






Overwegingen van de Selectiecommissie
In dit proefschrift, dat intussen in een fraaie handelseditie
is verschenen, wordt op een breed toegankelijke wijze
het fenomeen van zoekmachines geplaatst in de context
van de vrijheid van meningsuiting. Zoekmachines worden
bestudeerd vanuit het perspectief van de pers, internet
providers, en de bibliotheek. Duidelijk wordt dat toegang
tot informatie in toenemende mate wordt bepaald
door tussenpersonen zoals zoekmachines. Die controle
over informatie kan belangrijke invloed hebben op het
maatschappelijke debat. Joris van Hoboken neemt een
genuanceerde positie in waarin hij de verschillende
belangen die hier spelen, weegt vanuit het perspectief
van de vrijheid van meningsuiting. Een onderwerp waar
wij allemaal mee te maken hebben, en een bijzonder
proefschrift.

26

Ricky van Oers
Deserving Citizenship.
Citizenship Tests in Germany,
the Netherlands and the United Kingdom.
Promotoren
		
Voordracht
		

Prof. mr C.A. Groenendijk,
Prof. mr B. de Hart
Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Radboud Universiteit Nijmegen






Overwegingen van de Selectiecommissie
In dit proefschrift onderzoekt Ricky van Oers
de doelstellingen, de inhoud en de effecten van
de geformaliseerde burgerschapstests die het
afgelopen decennium in Duitsland, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk zijn ingevoerd. Zij heeft daarbij
gegevens gecombineerd die met verschillende
onderzoeksmethoden werden verkregen: analyse van
politieke debatten, inhoudsanalyse van de teksten,
statistische informatie over de effecten van de invoering,
en interviews met de betrokkenen.Veel aandacht
besteedt zij aan de effecten van de invoering van de
burgerschapstesten in alle drie de onderzochte landen.
Haar werk heeft sterk de aandacht getrokken en houdt
politici een spiegel voor door de effecten te vergelijken
met de doelstellingen. Een belangrijke studie, waar wij
graag de studieprijs voor toekennen.

Biografie
Ricky van Oers studeerde rechten aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en de Université Paris V
Descartes. Na haar studie liep zij stage bij het Europees
Parlement, om vervolgens in dienst te treden bij het
Centrum voor Migratierecht (CMR) van de Radboud
Universiteit Nijmegen.Van Oers promoveerde in 2013
op een onderzoek naar de redenen voor introductie,
en effecten van taal- en integratietests als voorwaarde
voor naturalisatie. Zij nam daarnaast als onderzoeker en
coördinator deel aan verschillende andere internationale
onderzoeksprojecten, waaronder het NATAC project,
waarin nationaliteitswetgeving- en beleid in 15 EUlidstaten werd geanalyseerd, alsook het INTEC
project, waarin het integratiebeleid in negen Europese
lidstaten centraal stond. Daarnaast was zij betrokken bij
onderzoek naar de implementatie van de EU-richtlijnen
betreffende gezinshereniging en langverblijvende
derdelanders, en het beleid ten opzichte van de integratie
van hooggekwalificeerde immigranten in vijf EU-lidstaten.
Ricky van Oers is momenteel werkzaam bij het Centrum
voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO),
waar zij zich als opleidingsmanager bezighoudt met de
internationalisering van het opleidingsaanbod.
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Marieke Schouwstra
Semantic Structures,
Communicative Strategies and
the Emergence of Language.
Promotor
Voordracht
		

Prof. dr H.E. de Swart
Faculteit Geesteswetenschappen, 
Universiteit Utrecht




Overwegingen van de Selectiecommissie
Het bijzondere van het onderzoek dat ten
grondslag ligt aan dit proefschrift is dat Marieke
Schouwstra, gewapend met kennis van taalfilosofie
en evolutietheorie, een manier heeft gevonden om
de evolutie van taal met empirisch onderzoek te
bestuderen. Woordbetekenis en communicatie hebben
een rol gespeeld in de beginstadia van taalevolutie.
Marieke heeft een reeks vernuftige experimenten
opgezet om uit te vinden welke rol. Door in de
proefopstellingen geïmproviseerde communicatie
als indirecte evidentie op te voeren voor evolutie
van taal, krijgen we inzicht in de drang van de mens
om door middel van taal de wereld om zich heen te
ordenen. Dit onderzoek belooft een opwindend nieuwe
onderzoekslijn te worden naar een fundamentele vraag
van ons mens-zijn.

Biografie
Marieke Schouwstra studeerde Cognitieve Kunstmatige
Intelligentie in Utrecht. Ze schreef een afstudeerscriptie
binnen de formele taalkunde en taalfilosofie, en
startte daarna haar promotie-onderzoeksproject over
taalevolutie. In haar onderzoek keek Marieke naar
verschillende vormen van ‘beperkt’ taalgebruik, die
ontstaan in situaties waarin mensen hun moedertaal
niet kunnen gebruiken. Tijdens een werkbezoek
aan de University of Edinburgh begon ze met labexperimenten waarin volwassen proefpersonen met
geïmproviseerde gebaren informatie overbrengen. In
haar proefschrift verenigde ze haar taaltheoretische
inzichten en empirische observaties in een beeld
van het ontstaan van taal waarin taal eerst complexe
betekenissen ontwikkelde en daarop vervolgens
syntactische regels baseerde. Na een korte periode
als docent Taalwetenschap aan de Universiteit
Utrecht zette zij haar onderzoek voort met een
onderzoeksbeurs van de British Academy, als postdoc
aan de University of Edinburgh. Met haar project
‘Simulating Conventionalisation in the Lab’ onderzoekt
ze de oorsprong van complexe structuur in taal door in
het lab te kijken naar geïmproviseerde communicatie en
culturele evolutie.


Lars G. Tummers
Policy Alienation.
Analyzing the Experiences
of Public Professionals with New Policies.
Promotoren
		
Copromotor
Voordracht
		

Prof. dr V.J.J.M. Bekkers,
Prof. dr A.J. Steijn
Dr S. van Thiel
Faculteit der Sociale Wetenschappen,
Erasmus Universiteit







Overwegingen van de Selectiecommissie
Het promotieonderzoek van Lars Tummers begint bij
een belangrijk en actueel maatschappelijk vraagstuk,
namelijk dat van het nieuwe concept beleidsvervreemding.
De vraag is hoe het gedrag van professionals van invloed
is op de effectiviteit van beleid, bij voorbeeld wanneer
die professionals dat beleid zinloos vinden. Het concept
van beleidsvervreemding is niet alleen bruikbaar binnen
de bestuurskunde maar ook bijvoorbeeld sociologie,
gezondheidswetenschappen, het onderwijs en de
organisatiewetenschappen. Het heeft zodoende een
breed toegepast belang. Het onderzoek is theoretisch
vernieuwend en is ook methodologisch en empirisch
sterk. Wij zijn blij dat we een bestuurskundig proefschrift
kunnen bekronen met de studieprijs.

Biografie
Lars Tummers studeerde bedrijfseconomie aan de
Universiteit van Tilburg en de Università Bocconi in
Milaan (Master Strategisch Management, 2005). Ook
studeerde hij bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam (Research Master Public Administration &
Organizational Sciences, 2007). Na zijn studies werkte
hij tegelijkertijd als promovendus bij de Erasmus
Universiteit Rotterdam en als organisatieadviseur bij
PricewaterhouseCoopers. In 2012 promoveerde hij
cum laude op een proefschrift over de problemen van
publieke professionals met overheidsbeleid. Dit beschreef
hij met het nieuwe concept ‘beleidsvervreemding’.
Momenteel werkt Lars Tummers als universitair
docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
en is hij als gastonderzoeker verbonden aan de
University of California, Berkeley. Hij is geïnteresseerd
in overheidsbeleid en de managementvragen die
hierbij komen kijken.Vragen zoals:  Waarom vertonen
professionals weerstand tegen beleid? Wat is de rol
van leiderschap bij de invoering van innovaties in
de publieke sector? Hoe gaan professionals om met
stressvolle situaties bij beleidsimplementatie, zoals
wanneer een burger agressief wordt als de politieagent
een bon uitschrijft? Deze vragen onderzoekt hij met
een combinatie van bestuurskundige en psychologische
literatuur.
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Ontstaan en Doel van de
Stichting Praemium Erasmianum

Bestuur 2014

Op 23 juni 1958 stichtte Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Bernhard der Nederlanden het Praemium
Erasmianum. Het doel van de organisatie, zoals
omschreven in artikel 2 van de statuten, is ‘uitgaande van
de culturele tradities van Europa in het algemeen en van
het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie
van de geestes- en maatschappijwetenschappen en van
de kunsten te versterken, alsmede haar maatschappelijke
erkenning te bevorderen. Hierbij staan tolerantie,
culturele veelvormigheid en ondogmatisch kritisch
denken centraal’.

Zijne Majesteit de Koning
Regent

De grootte van de Erasmusprijs is gesteld op €150.000.
Het bestuur wordt gevormd door vooraanstaande
Nederlanders uit culturele en wetenschappelijke kringen,
alsmede uit het bedrijfsleven.

Tom de Swaan
Penningmeester
Voorzitter RvC Van Lanschot Bankiers

Fouad Laroui
Publicist, Hoogleraar Franse en Arabische literatuur,
Universiteit van Amsterdam

Rick Lawson
Decaan, hoogleraar Europees Recht, Faculteit
Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

Martijn Sanders
Voorzitter
Oud-directeur Het Concertgebouw
Margot Dijkgraaf
Vice-voorzitter
Literair criticus

Jet de Ranitz
(vanaf januari 2014)
Voorzitter College van Bestuur, Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten (huidig:Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool
Inholland)
Axel Rüger
Directeur Van Gogh Museum

Désanne van Brederode
Filosoof, publicist

Henk Scholten
Directeur Dr Anton Philipszaal / Lucent Danstheater

Maxim Drenth
Filosoof, publicist

Ed Spanjaard
Dirigent

Naomi Ellemers
Hoogleraar Sociale Organisatiepsychologie, Universiteit Leiden

Frank van Vree
Decaan, hoogleraar Journalistiek en Cultuur,
Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Louise O. Fresco
(tot december 2014)
Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, Universiteitshoogleraar
Universiteit van Amsterdam (huidig: Voorzitter Raad van
Bestuur,Wageningen UR)

De talenten van begaafde mensen zijn verschillend en ieder
tijdperk heeft zijn eigen karakter. Laat ieder tonen waartoe hij
in staat is en laat niemand jaloers zijn op een ander die op
zijn manier en naar de mate van zijn krachten probeert iets
bij te dragen tot het onderricht van allen.

De versierselen zijn in 1995 ontworpen door Bruno
Ninaber van Eyben. De versierselen bestaan uit een
harmonica gevouwen lint met aan de beide uiteinden een
titanium plaatje. Gesloten vormt het een boekje; geopend
een lint met een tekst in het handschrift van Desiderius
Erasmus. Deze tekst uit een brief aan Jean de Carondelet
(Bazel 5 januari 1523) is typerend voor het gedachtegoed
van Erasmus:

Erasmus aan Jean de Carondelet
Bazel 5 januari 1523
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Jan Snoek
Waarnemer namens Zijne Majesteit de Koning

Maria Grever
Hoogleraar Theorie en Methoden van de
Maatschappijgeschiedenis, directeur Centrum voor Historische
Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam
Bregtje van der Haak
Documentairemaker, journalist

Max Sparreboom
Directeur
Lucia Aalbers
Secretaris
Barbara van Santen
Medewerker

Bas ter Haar Romeny
(vanaf januari 2014)
Hoogleraar Oude Testament en Oosters Christendom,
Universiteit Leiden (huidig:Vrije Universiteit Amsterdam)
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