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Studium Generale organiseert brede, 
academische activiteiten, zoals
lezingen, symposia, filmvertoningen 
en debatten. Het programma van
Studium Generale is bedoeld voor 
studenten, medewerkers en alle andere
geïnteresseerden. Studium Generale 
wil een grotere belangstelling voor 
de wetenschappen wekken, meer 
inzicht geven in de samenhang 
tussen verschillende wetenschappen, 
bijdragen aan de culturele en
maatschappelijke ontplooiing en een 
beter begrip laten ontstaan van de
relatie tussen wetenschap en samen-
leving.

Bureau
Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
071 527 7295/7296/7283/1964
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl

Medewerkers
Tilman Grünewald
t.a.grunewald@sea.leidenuniv.nl
Yvonne Leunissen
y.leunissen@sea.leidenuniv.nl
Anne Seghers
j.u.m.seghers@sea.leidenuniv.nl
Pink Meltzer
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl

Toegang
Tenzij anders staat aangegeven, zijn de 
activiteiten van Studium Generale Universiteit 
Leiden gratis toegankelijk en hoeft u zich hier 
niet voor aan te melden.

Commissie
De Commissie Studium Generale vormt de 
denktank van het Studium Generale en wordt 
voorgezeten door prof.dr. Andreas Kinneging.
Een lijst van alle leden vindt u op de website 
van Studium Generale.

Op de hoogte blijven
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
www.facebook.com/studium.generale.
universiteit.leiden
www.twitter.com/sgleiden
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Voorwoord
Beste lezer,

Van alfa- en bèta- tot gammaweten-
schappen biedt Studium Generale u de 
mogelijkheid om kennis op te doen 
buiten de grenzen van uw vakgebied, 
om met nieuwe onderwerpen in 
aanraking te komen en om inzichten te 
verkrijgen in de samenhang van 
verschillende thema’s en disciplines. 
In tijden van toenemende specialisatie 
wordt u bij ons… generalist.

Kijk samen met ons naar het huidige 
kunstklimaat, waarin commercialise-
ring, digitale beeldcultuur en verande-
rende machtsstructuren nieuwe vragen 
opwerpen omtrent de legitimiteit 
van kunst, de waarde van kunstkritiek, 
de rol van de kunstenaar en zijn relatie 
met het publiek.
 Laat boeiende toepassingen van 
natuurkunde in 100 jaar elektrotech-
niek de revue passeren – van communi-
catiemiddelen, IT, elektronische 
muziek, geluidsdragers en huishoud-
techniek tot elektroshocktherapie –, 
waarbij ook de brede maatschappelijke 
gevolgen van deze toepassingen aan 
de orde komen.
 Wilt u meer weten over de meest 
ingrijpende technologische uitvinding 
in de geschiedenis van de mensheid, 

volg dan onze serie over 6000 jaar 
schrift en schriftdragers. Niet alleen 
worden schriftculturen in uiteenlopen-
de wereldregio’s en perioden (tot en 
met de digitale revolutie) besproken, 
maar ook de invloed van schrift op taal 
en denken en het gebruik van schrift als 
sociale daad.
 Zie tot slot de grens tussen alfa en 
bèta vervagen in onze serie over 
cultuurwetenschap. De serie benadert 
cultuur als complex van gedeelde 
conventies en gaat uit van de natuur-
lijke (biologische) oorsprong van 
conventies. Wat conventies precies 
zijn en hoe ze ontstaan behandelen we 
aan de hand van voorbeelden uit taal, 
wetenschapsbeoefening en kunst.
 Of u nou student bent of medewer-
ker van de universiteit, alumnus, of 
gewoon geïnteresseerd in de thema’s 
en de kennis die wij bieden: u bent van 
harte welkom!

Word Studium Generale generalist!

Het Bureau Studium Generale,
Anne Seghers
Pink Meltzer
Tilman Grünewald
Yvonne Leunissen
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Het spanningsveld tussen kunst en beeldcultuur
Macht en commercie
De waarde van kunstkritiek
Laveren in het huidige kunstklimaat Kunstenaars in gesprek 

Op de drempel van schoonheid
Philips en de oorsprong van elektronische muziek in Nederland 1925-1965

Communicatie met de Oost Opkomst en ondergang van Radio Kootwijk

Sleutelen aan het technisch paradijs
Philips en computers
De cassetterecorder Een verstrekkende innovatie in de 20ste eeuw

Over psyche en elektriciteit in de 20ste eeuw 

Waarom is men gaan schrijven?
Monumentaal en cursief: werelden apart?
Schriftcultuur in Grieks-Romeins Egypte Griekse papyri in vogelvlucht

Chinese karakters: van bamboe tot billboard
Stemmen op Berkenbast
Schrift en zelfbeeld in Japan
Variabiliteit in de vorm van het middeleeuwse boek
Teksten en varianten
Schrijven #alseenbaas 

Van cellen tot menselijke samenlevingen
De culturele evolutie van sociale normen
Lagen van (on)conventionaliteit in taal en taalgebruik
Wetenschap als cultureel proces
Kunst en evolutie Normdoorbreking als norm?

Individuele of culturele cognitie? 
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voor the happy many
Kunst
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Zowel het gebruik van nieuwe media in 
de kunst als de vervagende grenzen 
tussen high en low culture veranderen 
de kunstwereld. Deze verandering 
beïnvloedt het ‘kunstproduct’, maar 
ook de plaats waar kunst zich toont: 
naast de traditionele omgevingen zoals 
musea en galeries zijn er talloze nieuwe 
– en soms zeer invloedrijke – platforms 
ontstaan, zoals festivals, kunstenaars-
initiatieven en digitale omgevingen. 

dinsdagavonden 4, 11 en 18 februari
19.30 uur tot 21.00 uur
Zaal 011, Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden 

donderdag 20 februari
19.30 uur
Galerie LUMC
Gebouw 1
Albinusdreef 2
Leiden

Hoe verhoudt dit inzicht zich tot de 
maatstaven van het commerciëlere 
kunstklimaat? Wat is het nut van een 
kritische reflectie op de kunst en de 
maatschappij als de markt uiteindelijk 
toch alles gladstrijkt? Hoeveel ruimte is 
er voor maatschappijkritische kunst in 
een dergelijk kunstklimaat? Welke 
kansen voor de kunst en de kunstenaar 
biedt de verschuiving naar beeldcul-
tuur? En waar liggen de bedreigingen? 

Kunst is overal en moet vooral voor 
iedereen zijn. 
 Deze tendens raakt ook het huidige 
kunstklimaat, dat stevig vercommer-
cialiseert. Daarnaast zijn hits, likes, 
publieksbereik en bezoekersaantallen 
steeds bepalender voor de toekenning 
van subsidies. Kortom, dit klimaat is 
geen stimulans om de happy few te 
bereiken, maar een prikkel om kunst 
voor de happy many te maken. 
Dit alles heeft directe invloed op de 
betekenis van kunst, de legitimiteit 
ervan en de reflectie erop. Kunstenaars 
lopen vaak voor de troepen uit in plaats 
van te behagen en kunnen zich daarom 
niet altijd op de markt bewijzen. 

4|02 - 20|02 • 2014

voor the happy many
Kunst
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 4 | 02
Het spanningsveld tussen kunst 
en beeldcultuur

Dr. Helen Westgeest, universiteit 
Leiden

De lezing behandelt het spanningsveld 
tussen kunst en beeldcultuur vanuit 
kunsthistorisch perspectief: over het 
gebruik van nieuwe media in de 

Kunst is overal 
en moet vooral voor 

iedereen zijn
hedendaagse kunst en de kritische 
reflectie daarop. Voorbeelden uit de 
hedendaagse kunst worden gerelateerd 
aan een ontwikkeling die in de jaren 60 
begon. 

 11 | 02
Macht en commercie

Anna Tilroe, voormalig bijzonder 
hoogleraar Kunst & Cultuur aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen, 
kunstcriticus en curator

De lezing belicht de machtsver-
schuivingen in de kunstwereld. Ook in 
de kunstwereld heeft ‘de markt’ 
een dominante positie verworven, 

Hits, likes en publieksbereik 
zijn steeds belangrijker

compleet met speculanten, investeer-
ders en een superrijke bovenklasse. 
En ook daar zien we grote spanning 
ontstaan tussen privé en publiek 
belang. Nu de kunstsector steeds 
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Kunst voor the happy many 

meer afhankelijk wordt van privégelden 
en sponsoren, groeit de urgentie 
van vragen als: wie bepaalt wat wij 
als belangrijke kunst te zien krijgen? 
Hoe gebeurt dat? En waarom? 

 18 | 02
De waarde van kunstkritiek

Janneke Wesseling, co-directeur 
PhDArts, kunstcriticus 
NRC Handelsblad

Waar bevindt kunstkritiek zich in het 
huidige kunstklimaat en waar dient het 
toe? In de lezing komt een aantal 
concrete voorbeelden aan bod over 
nieuwe kunstvormen die in zichzelf 
kritisch zijn en visies op de toekomst: 
bestaat de kunstenaar en het kunst-

werk zoals we die nu kennen nog en zo 
ja, hoe?

 20 | 02
Laveren in het huidige 
kunstklimaat
Kunstenaars in gesprek 

Galerie LUMC
Onder leiding van Chris Keulemans gaan 
Jonas Staal, Miko Veldkamp, Marcel 
van den Berg en Koen Hauser met 
elkaar in gesprek. Wat betekent het 
huidige kunstklimaat voor hun werk-
(wijze) en positie? Vraagt dit een andere 
verhouding tussen kunst en publiek? 
En hoe laveren ze tussen markt en 
autonomie? 
 Deze discussieavond is gekoppeld 
aan de opening van de tentoonstelling 
Nieuw, Nieuwer, Nieuwst – schilders in 
beeld in het LUMC. Deze expositie 
toont de schilderkunst van recent 
afgestudeerden van de Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten en de Ateliers in 
Amsterdam met werk van Smi Vukovic, 
Jisan Ahn, Paul Beumer, Miko Veld-
kamp, Marcel van den Berg, Dimitar 
Genchev, Jeannoux van Deijck, Admire 
Kamudzengere, Karishma D’souza, 
Robert Seidel en Philipp Kremer. De ten-
toonstelling is te zien vanaf 20 februari 
t/m 6 april 2014 in Galerie LUMC.
 Bij de discussieavond zal een aantal 
prominente gasten aanwezig zijn die 
de huidige kunstpraktijk vertegenwoor-
digen. Houd hiervoor de website in de 
gaten.
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Onder
Nederlanders en elektriciteit in de 20ste eeuw
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In januari 2014 is het honderd jaar 
geleden dat Gilles Holst als eerste 
directeur van het Philips Natuurkundig 
Laboratorium (NatLab) in Eindhoven 
werd benoemd, het begin van Philips 
Research. Het doel van dit onder-
zoekslaboratorium was (en is) om 
nieuwe technologie te ontwikkelen, 
patenten te verkrijgen en deze toe te 
passen in producten. In de tentoonstel-
ling ‘100 jaar uitvindingen, Made by 
Philips Research’ toont Museum 

woensdagmiddagen
15.30 uur tot 17.00 uur

Museum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10
Leiden

Reserveer je plek op: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl!

Toegankelijk met een geldig entree-
bewijs voor het museum

Boerhaave de belangrijke innovaties 
van Philips Research, zoals de radiobuis, 
de röntgenbuis, de compact disc en 
innovaties op het gebied van licht. 
In deze serie van zes lezingen, een 
samenwerking van Museum Boerhaave 
en Studium Generale, belichten we 
uiteenlopende aspecten van het thema 
elektrotechniek in Nederland – van 
elektronische muziek tot toepassingen 
in de psychiatrie. 

Deze serie maakt tevens deel uit van 
het programma ‘Salon Boerhaave’.

5|02 - 12|03 • 2014

Onder
spanningNederlanders en elektriciteit in de 20ste eeuw
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 5 | 02
Op de drempel van schoonheid 
Philips en de oorsprong van elektronische 
muziek in Nederland 1925-1965

Dr. Kees Tazelaar, componist, hoofd 
van het Instituut voor Sonologie

In zijn lezing zal Kees Tazelaar de rol 
van Philips bij het ontstaan van de 
elektronische muziek in Nederland 
beschrijven. Deze geschiedenis begint 
rond 1925 bij de afdeling akoestiek van 
het Philips Natuurkundig Laboratorium. 
Luidspreker-ontwikkeling, synchroni-
satie van geluid bij film, geluidsopname-
techniek, stereo- en ambiofonie en 
nagalmonderzoek vormen de context 
waarbinnen Philips in 1956 overging tot 
de inrichting van de eerste studio voor 
elektronische muziek in Nederland. 
Henk Badings, Dick Raaijmakers, Tom 
Dissevelt en Ton de Leeuw realiseerden 

er elektronische werken voor ballet, 
film en grammofoonplaat, al dan niet in 
combinatie met traditionele muziekin-
strumenten. In 1960 stootte Philips de 
studio af. Deze ging op in een nieuwe 
studio van de Rijksuniversiteit Utrecht, 
waarmee de basis werd gelegd voor 
het latere Instituut voor Sonologie. Ook 
aan het spraakmakende Philipspaviljoen 
voor de Wereldtentoonstelling van 
1958 in Brussel zal in de lezing aandacht 
worden besteed.

 12 | 02
Communicatie met de Oost 
Opkomst en ondergang van Radio Kootwijk

Dr. Janneke Hermans, Conservator 
Telecommunicatie, Museum voor 
Communicatie

Sinds de zeventiende eeuw communice-
ren we met Indonesië. De VOC plantte 
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Onder spanning

er destijds de eerste nederzettingen die 
steeds verder werden uitgebreid. Het 
onderhouden van contact tussen 
Nederland en Indonesië weerspiegelen 
de mogelijkheden die er waren om 
berichten over te brengen. Het bezitten 
van koloniën, zette Nederland er toe 
aan om gebruik te maken van nieuwe 
beschikbare wijzen van communiceren 
naar verre landen. Verschillende routes, 
zowel over land als over zee, werden 
uitgeprobeerd voor het overbrengen 
van post. De komst van telegrafie 
versnelde het overbrengen van 
berichten van enkele weken naar enkele 

dagen. In deze lezing passeren al deze 
opties de revue, eindigend met een, 
weliswaar tragisch, huzarenstukje op 
het gebied van communicatie van dat 
moment (jaren 1920): radiotelefonisch 
contact via Radio Kootwijk.

 19 | 02
Sleutelen aan het technisch 
paradijs

Prof.dr. Ruth Oldenziel, hoogleraar 
Amerikaans-Europese techniek-
geschiedenis aan de Technische 
Universiteit Eindhoven

Eens streden gas en elektriciteit wie de 
strijd om moderniteit in het huishouden 
zou winnen. Van de Amerikaanse 
president Nixon tot de Russische 
partijleider Chroesjtsjov mengden 
politici zich in de strijd. In de concurren-
tieslag om de consument beloofden 
gas- en elektriciteitsbelangen en politici 
vrouwen een technisch paradijs vol 
met gadgets dat hen zou verlossen van 
alle arbeid. Vrouwen hadden zo hun 
eigen ideeën. Zij sleutelden – letterlijk 
en figuurlijk – aan hun toekomst. 

 26 | 02
Philips en computers

Dr. Gerard Alberts, docent 
geschiedenis van de wiskunde en van 
de informatica, Universiteit van 
Amsterdam

Philips was als geen andere onderne-
ming in Europa in staat om zich in 1945 
op de markt van computers te begeven. 
En ze deed het niet. In beleid en in 
toekomstverkenningen weerspiegelde 
zich dat ook. De Philipsen, de Tromps, 
de Unks, de Pannenborgs waren 
zeer wel op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen. Philipsmensen 
maakten studiereizen naar de VS en 
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organiseerden colloquia over ‘numerie-
ke informatietechniek’. Aan de research-
kant, op het NatLab, bouwden in de 
jaren 1950 onderzoekers als Nijenhuis 
en Heijn een experimentele computer.
 Tussen die twee niveaus in, echter, 
op het vlak van de concrete beleidsbe-
slissingen van het bedrijf verliep het 
moeizaam. Naar buiten toe was het 
nauwelijks zichtbaar wat Philips deed. 
Voor de buitenwacht leek het alsof het 
elektronicaconcern voortdurend de 
boot miste en verzuimde de bijzonder-
heid van informatietechnologie naar 
waarde te schatten. Binnen bruiste het 

Binnen bruiste het van
de activiteit

van de activiteit en broeide een kluit 
van besluitvormingsprocessen. Daarvan 
heeft verrassend weinig de buitenwe-
reld bereikt, noch in producten noch in 
visies. Zo gezien behoort het Philips-
concern niet tot de ‘winnaars’ van de 
IT-revolutie – maar dat is achteraf 
gezien. Vanuit een perspectief van de 
geschiedenis van de IT in Nederland, 
daarentegen, was ‘de gloeilampenfa-
briek in het zuiden des lands’ voort-
durend aanwezig: als marktpartij, als 
kennisproducent en als bepalende 
factor in de cultuur van innovatie, 
ondernemen en techniekperceptie in 
Nederland.
 Het beeld mag zijn dat ze niets deed, 
maar we hebben het hier wel over de 
olifant in de kamer.

 5 | 03
De cassetterecorder
Een verstrekkende innovatie in de 
20ste eeuw

Prof.dr. Timo de Rijk, chair Design, 
Culture & Society, TU Delft/
Universiteit Leiden 

In de herfst van 1963 presenteerde 
Philips de EL 3300 op de Funkschau 
Berlin, een uiterst eenvoudig uitgevoer-
de cassetterecorder en -afspeler. Het 
apparaat was bestemd voor profes-
sioneel gebruik door secretaressen en 
journalisten. Onderwerp van inter-
nationale aandacht was niet alleen het 
kleine apparaat, maar zeker ook de 
bijbehorende kunststof cartridge, 
voorzien van een nieuwe magnetische 
tape van het Duitse fabricaat BASF. Met 
behulp van de bijgeleverde microfoon 
kwamen werknemers van Philips en 
niet te vergeten hun kinderen er al 
snel achter dat deze dictafoons ook 
uitstekend muziek van de radio konden 
opnemen en weer afspelen. Product-
managers bij Philips begrepen dat het 
succes van de zogenaamde Carry 
Corder vooral afhing van de internatio-
nale acceptatie van het gestandaardi-
seerde cassettesysteem, hetgeen na 
veel gratis licentie uitgiften uiteindelijk 
lukte. Het onvoorziene, enorme succes 
had allerlei consequenties voor zowel 
Philips als voor consumenten. Voor 
het eerst maakten Philips-ontwerpers 
bijvoorbeeld kennis met een nieuwe 
groep kopers, de teenagers. Maar in 
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verschillende landen kannibaliseerde 
de compact cassette andere winst-
gevende onderdelen van het bedrijf, in 
een land als India bijvoorbeeld leidde 
het gebruik van de cassette zelfs tot de 
ondergang van de Philips platenmaat-
schappij. In de loop van de jaren 
zeventig verloor Philips de greep op de 
toepassingen van de cassette, met als 
pijnlijkste voorbeeld de Walkman van 
aartsrivaal Sony. Uiteindelijk zou de 
gezamenlijke Sony-Philips uitvinding 
van de Compact Disc in 1980 vooral 
ingezet worden om het commerciële 
initiatief op muziek productie en 
verkoop weer te heroveren. Het succes 
van de CD zou echter een meer 
persoonlijke omgang met muziek voor 
lange tijd dwarsbomen.

 12 | 03
Over psyche en elektriciteit in de 
20ste eeuw

Prof. dr. Joost Vijselaar, bijzonder 
hoogleraar Geschiedenis van de 
Psychiatrie, Universiteit Utrecht

Al sedert de opkomst van het onder-
zoek naar de elektriciteit in de 18e 
eeuw wordt elektriciteit toegepast bij 
de behandeling van zenuw- en 
zielsziekten, een ontwikkeling die vaak 
een directe samenhang vertoont met 
ontdekkingen en innovaties op het vlak 
van de elektriciteit. Zo raakte in het 
tijdperk van de elektrificatie na 1880 de 
elektrotherapie in zwang bij de 
behandeling van de neurasthenie of de 

neurose, waarna elektriciteit in de 
Eerste Wereldoorlog op grote schaal 
werd benut bij de behandeling van 
‘shellshock’ of oorlogsneurosen. In 
1938 ontwikkelden Italiaanse artsen de 
elektroshockkuur, die in de volgende 
decennia tot een standaard behande-
ling in de psychiatrie uitgroeide. Heftig 
verzet in de jaren van het antikernener-
gie-protest en de antipsychiatrie – zo 
rond 1975 – maakte vervolgens bijna 
een einde aan de toepassing van deze 
therapie, gebrandmerkt door de film 
One flew over the Cuckoo’s nest. De 
laatste decennia – die van de digitali-
sering – is er evenwel sprake van een 
herwaardering voor de elektroconvul-
sietherapie en ook van de ontwikkeling 
van nieuwe vormen elektrische en 
magnetische hersenstimulatie in de 
psychiatrie (waaronder Transcraniële 
Magnetische Stimulatie TMS en Deep 
Brain Stimulation). De mogelijkheden van 
de elektrische beïnvloeding van het brein 
en de psyche lijken nog niet uitgeput.
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19.30 Dr. Helen Westgeest  Het spanningsveld tussen kunst en beeldcultuur 
15.30 Dr. Kees Tazelaar Op de drempel van schoonheid
  Philips en de oorsprong van elektronische muziek in Nederland 1925-1965

19.30 Prof.dr. Wilfred van Soldt Waarom is men gaan schrijven?
19.30 Prof.dr. Arie Verhagen Van cellen tot menselijke samenlevingen
19.30 Anna Tilroe Macht en commercie
15.30 Dr. Janneke Hermans Communicatie met de Oost Opkomst en ondergang van Radio Kootwijk

19.30 Dr. Ben Haring Monumentaal en cursief: werelden apart?
20.55 Dr. Janneke de Jong Schriftcultuur in Grieks-Romeins Egypte Griekse papyri in vogelvlucht

19.30 Dr. Bruno Verbeek De culturele evolutie van sociale normen
19.30 Janneke Wesseling De waarde van kunstkritiek
15.30 Prof.dr. Ruth Oldenziel Sleutelen aan het technisch paradijs
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Na de beheersing van vuur is de meest 
ingrijpende technologische revolutie 
in de geschiedenis van de mensheid de 
ontwikkeling van het schrift. Mensen 
schrijven al zo’n zesduizend jaar en 
de ontwikkeling van schrift heeft een 
dramatische verandering veroorzaakt 

in de manier waarop mensen omgaan 
met taal en nadenken. Tegelijkertijd 
is schrijven een sociale daad vol 
aannames over functie en betekenis 
van taaluitingen die per plaats en tijd 
zeer van elkaar kunnen verschillen. 
 Deze lezingencyclus staat stil bij de 
ontwikkeling van schrift, en van 
schriftdragers, op verschillende 
momenten in de geschiedenis van de 
mens, met grote aandacht voor de 
culturele specificiteit.

woensdagavonden 
19.30 tot 21.00 uur 
12 februari en 12 maart tot 22.00 uur

Zaal 028
Lipsiusgebouw (1175)
Cleveringaplaats 1
Leiden

5|02 - 19|03 • 2014

Schrift en schriftdragers

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale



20

5|02 - 19|03 • 2014

 5 | 02
Waarom is men gaan schrijven?

Prof.dr. Wilfred van Soldt, Hoogleraar 
Assyriologie, SMES, Universiteit 
Leiden

In deze eerste lezing kijken we aller-
eerst naar wat schrift eigenlijk is en 
welke soorten schrift kunnen worden 
onderscheiden. Vervolgens kijken 
we naar de vroegste ontwikkelingen 
rond de introductie van het schrift. 
Het duidelijkst zijn deze te volgen in het 
zuiden van Mesopotamië, het land 
der Sumeriërs. Vanaf 3200 v. Chr. 
schrijft men daar met een systeem van 
tekens dat zich later zal ontwikkelen 
tot wat nu bekend staat als het 
spijkerschrift. We zullen ingaan op de 
mogelijke reden om te gaan schrijven, 
wat voor soort teksten men schreef 
en welk materiaal er gebruikt werd. 
Daarna maken we een sprong van 
Zuid-Mesopotamië in ca. 3000 v. Chr. 

naar Syrië en de Levant in de 14e en 13e 
eeuw v. Chr. Het spijkerschrift beleefde 
toen zijn grootste uitbreiding en werd 
ook in het westen overgenomen, in veel 
gevallen om de eigen taal te kunnen 
schrijven. De redenen om te gaan 
schrijven zijn vaak andere dan we voor 
de grote rijken vinden (zoals Mesopota-
mië en Egypte) en ze laten zien dat het 
gebruik van het schrift ook een politieke 
achtergrond kon hebben

 12 | 02
Monumentaal en cursief: 
werelden apart?

Dr. Ben Haring, Universitair Docent 
Egyptologie, SMES, Universiteit 
Leiden

De Egyptische hiërogliefen waren een 
monumentaal schrift, voor toepassing 
op tempel- en grafmuren, en op allerlei 
beeldhouwwerk. Teksten in dit schrift 
zijn om die reden niet alleen monu-
mentaal en decoratief, maar ook zeer 
idealistisch: de boodschap die op 
koninklijke en elitemonumenten wordt 
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uitgedragen past naadloos in de 
faraonische staatsreligie en -ideologie, 
en daarmee in een bestel dat ordelijk en 
eeuwig is. In contrast daarmee zijn de 
teksten uit de dagelijkse realiteit, die in 
cursief schrift werden geschreven 
(hiëratisch of demotisch). Hoewel de 
tekens hiervan verwant zijn aan de 
hiërogliefen, zijn ze nauwelijks 
monumentaal of decoratief te noemen, 
en de wereld die uit de betreffende 
teksten naar voren komt is beslist 
minder ideaal en bestendig dan de 
hiërogliefeninscripties suggereren...
 –
Schriftcultuur in 
Grieks-Romeins Egypte
Griekse papyri in vogelvlucht

Dr. Janneke de Jong, Postdoc 
researcher Leiden, Papyrologisch 
Instituut, Universiteit Leiden

Er zijn allerlei aanwijzingen voor vroege 
contacten tussen Egypte en de Griekse 
wereld. In de nasleep van de expeditie 
van Alexander de Grote tegen de Perzen 
en de oorlogen die tussen Alexanders 
generaals werden uitgevochten om de 
opvolging, werd Egypte een koninkrijk 
onder leiding van de Grieks-Macedoni-
sche Ptolemaeïsche dynastie. De 
nieuwe heersers brachten hun eigen 
cultuur mee, waarvan de Griekse taal 
een belangrijke component vormde en 
die ruim 1000 jaar het schriftelijke 
landschap van Egypte zou domineren. 
De Egyptische woestijn heeft vele 
Griekse papyri geconserveerd, waarvan 

er inmiddels enige tienduizenden zijn 
gepubliceerd. In deze lezing zal ik 
ingaan op het gebruik van Grieks in 
documenten in Egypte. Aan de hand 
van verschillende voorbeelden zullen 
enkele aspecten van de Griekse 
schriftcultuur geïllustreerd worden.

 19 | 02
Chinese karakters: 
van bamboe tot billboard

Dr. Jeroen Wiedenhof, Universitair 
Docent Chinese Taal en Taalkunde, 
Universiteit Leiden

In een alfabet zijn de letters bedoeld om 
spraakklanken weer te geven. Deze 
regelmaat kent allerlei uitzonderingen. 
Toch kun je een alfabetisch geschreven 
woord meestal oplezen, ook als je de 
betekenis niet kent. (Check zelf: loenig, 
ontwegen, epibratie) 
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Chinese karakters geven tegelijkertijd 
een klinkende vorm en een betekenis 
weer. Er zijn weinig uitzonderingen 
op de regel dat het karakter uitspraak 
en betekenis combineert. Toch zijn 
geen van beide aan de grafische vorm 
van het karakter af te lezen. (Check zelf: 
吉 jí ‘voorspoed’, 豆 dòu ‘boon’, 壴 zhù 
‘trom’) 

Het Chinese schrift 
vertoont een opmerkelijke 

levenskracht
Het Chinese schrift vertoont een 
opmerkelijke levenskracht. Deze 
inleiding behandelt de ontwikkeling van 
een wereldschrift vanaf de oudste 
inscripties tot en met de digitale 
revolutie. Zie voor online leestips 
http://tinyurl.com/ogl5muu. 

 26 | 02
Stemmen op Berkenbast

Prof.dr. Jos Schaeken, Hoogleraar 
Slavische en Baltische talen en 
cultuurgeschiedenis, Universiteit 
Leiden

Schrijven op berkenbast speelde in de 
middeleeuwen een wezenlijke rol in 
de communicatie en sociale organisatie 
van verschillende Russische steden, 
met name de stad Novgorod, gelegen 
ten zuiden van het huidige Sint-Peters-
burg. Jos Schaeken laat aan de hand 
van een selectie van overgeleverde 
berkenbastbrieven zien hoezeer de 
schrijftraditie geïntegreerd was in het 
dagelijks leven. De korte mededelingen 
doen ons vaak denken aan hedendaag-
se e-mails of sms’jes. Ze waren bedoeld 
voor alledaagse communicatie over 
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geld en macht, afspraken en conflicten, 
management en huishouden, ellende 
en liefde. De persoonlijke ‘stemmen’ 
die zijn overgeleverd op berkenbast, 
doen het reilen en zeilen van een 
middeleeuwse samenleving op een 
fascinerende wijze herleven.

 5 | 03
Schrift en zelfbeeld in Japan

Prof.dr. Ivo Smits, hoogleraar 
Letteren en Culturen van Japan, 
Universiteit Leiden

Japanners hebben wellicht het 
ingewikkeldste schriftsysteem ter 
wereld. In de eerste eeuwen dat 
Japanners hun schriftsysteem 
ontwikkelden (m.n. zevende t/m tiende 
eeuw n.C.) was het zo mogelijk nog 
ingewikkelder. Deze lezing laat zien 
welke schriftvarianten er bestonden 
(van karakters tot lettergreepschrift) die 
grotendeels nog steeds gehanteerd 
worden. Aandacht gaat uit naar hoe in 
de loop van de zevende eeuw er een 
ware explosie van schrijfdrang 
plaatsvond in Japan, waarbij verschil-
lende methoden werden ontwikkeld om 
met een uit China geïmporteerd schrift 
de Japanse taal weer te geven. Daar-
naast gaat Ivo Smits in op de vraag hoe 
en waarom in de loop van de tiende en 
elfde eeuw bepaalde schriftsoorten 
geassocieerd werden met ‘vrouwelijk-
heid’ en andere met ‘mannelijkheid’ 
en wat dat ons zegt over het zelfbeeld 
van Japan in haar klassieke periode.

 12 | 03
Variabiliteit in de vorm van het 
middeleeuwse boek

Dr. Erik Kwakkel, Universitair Docent, 
Leiden Universtity Centre for the 
Arts in Society, alwaar hij een 
Vidi-onderzoeksproject leidt naar 
vormontwikkelingen binnen het 
middeleeuwse boek

Wie willekeurig tien middeleeuwse 
boeken met een bepaalde tekst op tafel 
legt, kijkt naar tien heel verschillende 
objecten. Ze variëren niet alleen in 
grootte en bladopmaak, maar ook wat 
betreft lettertype (schriftsoort), 
aanwezige navigatiemiddelen voor de 
lezer (zoals paginanummers en 
hoofdstuktitels) en het beschrijfmateri-
aal dat is gebruikt (papier, perkament). 
Dit college laat zien in welke opzichten 
middeleeuwse boeken er verschillend 
uitzien en het verklaart waarom dit zo 
is. Een belangrijke leidraad wordt 
gevormd door de invloeden waaraan 
het boek onderhevig was tijdens haar 
productie: de culturele achtergrond 
van de lezer, de routine van de kopiist, 
en de functie waarvoor het boek was 
aangelegd.
 –
Teksten en varianten

Prof.dr. Wim van Anrooij, Hoogleraar 
Nederlandse Letterkunde tot de 
Romantiek, Leiden University Centre 
for the Arts in Society

De tekstcultuur die wordt aangetroffen 
in middeleeuwse handschriften 

Van spijkerschrif t tot by tes 



24

kenmerkt zich door een grote mate van 
variatie. Auteurs realiseren zich dat de 
teksten die ze schrijven en in omloop 
brengen niet onveranderd zullen 
voortleven. Soms zijn auteurs zelf 
verantwoordelijk voor het bestaan van 
uiteenlopende versies van hun eigen 
teksten. Maar vaker zijn het kopiisten 
die met bestaande teksten ‘aan de 
haal’ gaan. Tekstuele variatie is in de 
Middeleeuwen eerder regel dan uit-
zondering. In die zin heeft de middel-
eeuwse tekstcultuur trekken van de 
digitale tekstcultuur. Maar ook in de

periode van de boekdrukkunst en zelfs 
in de moderne literatuur zit soms meer
 variatie verstopt dan men op het 
eerste gezicht zou denken. Het feno-
meem van de variabele tekstcultuur 
wordt toegelicht aan de hand van 
sprekende voorbeelden uit de Middel-
nederlands letterkunde, waarbij soms 
uitstapjes worden gemaakt naar andere 
media en andere tijden.

 19 | 03
Schrijven #alseenbaas
Over digitale communicatie, spreektaal en 
authenticiteit

Tom Van Hout, Universitair Docent 
Journalistiek en Nieuwe Media, 
Universiteit Leiden en Docent 
professionele communicatie, 
Universiteit Antwerpen

Onze taal informaliseert. Met name bij 
schriftelijke communicatie is er een 
spectaculaire verschuiving zichtbaar. 
Het gaat daarbij om wat taalweten-
schappers omschrijven als ‘vernacular 
writing’: spontane, speelse en informele 
geschriften volgens een niet-institutio-
nele logica. Door de opmars van met 
name sociale media als Facebook en 
Twitter zien we drie gelijklopende 

Onze taal 
informaliseert

bewegingen. Een: meer mensen 
schrijven. Jong, oud, ongeschoold, 
hoogopgeleid, arm, rijk. Het maakt niet 
uit. Iedereen schrijft. Twee: mensen 
schrijven meer. Op de trein een mail 
beantwoorden. Tijdens het eten 
twitteren over wat er op je bord ligt. 
Op het werk snel een reactie typen op 
een opiniestuk. We schrijven meer dan 
ooit tevoren. Drie: wat we schrijven 
circuleert op blogs, fora, nieuwssites en 
sociale media. Schrijven op internet is 
schrijven voor een onzichtbaar publiek, 
in een creatieve spreektaal, op zoek 
naar authenticiteit.
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In de alfawetenschappen hebben we te 
maken met menselijke regels, normen 
en instituties, kortom: met conventies. 
Gedeelde conventies vormen een 
cultuur en stellen een gemeenschap in 
staat te functioneren.
 Wat zijn conventies precies en hoe 
ontstaan ze? Hoe kunnen conventies 
tegelijk een normatief en regulerend 
karakter hebben, en toch onderhevig 
zijn aan verandering? Waarom vinden 
we het soms juist mooi dat iemand 

een conventie doorbreekt? Aan de hand 
van voorbeelden uit taal, wetenschaps-
beoefening en kunst behandelen 
we deze en andere boeiende vragen 
en laten we zien hoe conventies een 
sleutelrol spelen in ons begrip van 
cultuurverschijnselen.
 Daarbij zal ook blijken dat het 
nodige valt af te dingen op de gedachte 
dat alfa en bètawetenschappen twee 
geheel verschillende culturen vormen: 
elementaire conventies, die zelf weer 
een basis vormen voor complexere 
culturele fenomenen, komen voort uit 
natuurlijke verschijnselen.

donderdagavonden 
19.30 uur tot 21.00 uur

Zaal 028
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Lezingserie in samenwerking met het 
Honours College.

Van biologie naar regels, normen en instituties
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Wetenschap van cultuur

 6 | 02
Van cellen tot menselijke 
samenlevingen 
Tinbergens vragen en de verklaring van 
menselijk gedrag

Prof.dr. Arie Verhagen, hoogleraar 
Nederlandse Taalkunde, Universiteit 
Leiden

Organismen zijn super-complexe 
systemen van interacties tussen talloze 
cellen en moleculen. Maar voor een 
verklaring van specifieke, daadwerkelijk 
bestaande organismen en hun gedrag 

is nòg meer nodig dan alleen een 
analyse van die interacties. Dit komt 
terug in Niko Tinbergens model van 
eisen aan biologische verklaringen van 
gedrag, in het bijzonder het onder-
scheid tussen ‘proximate’ en ‘ultimate’ 
verklaringen: geschiedenis (evolutie) 

is eveneens onmisbaar, anders dan bij 
allerlei andere natuurverschijnselen. 
En als we Tinbergens model toepassen 
op menselijk gedrag, komt de noodzaak 
naar voren van een extra historische 
dimensie: die van culturele evolutie, in 
het bijzonder de evolutie van conven-
ties.

 13 | 02
De culturele evolutie van sociale 
normen

Dr. Bruno Verbeek, universitair 
docent, Instituut voor Wijsbegeerte, 
Universiteit Leiden

De alomtegenwoordigheid van normen 
in ons leven is verpletterend. Er zijn 
normen die tot in detail regelen hoe we 
ons dienen te gedragen in de publieke 
ruimte, op de werkplaats, de collegezaal 
en in onze familie. Er zijn normen die 
ons vertellen welke kleren gepast zijn, 
wat te eten, hoeveel fruit er in fruit-
sap dient te zitten. Er zijn normen 
die ons taalgebruik bepalen, welke 
klanken betekenisvol zijn en welke niet. 
De meest belangrijke gebeurtenissen 
van geboorte tot dood zijn gereguleerd 
door normen.
 Maar hoe ontstaan die normen 
eigenlijk? Waar komen ze vandaan? Hoe 
komt het dat ze ons leven zo vorm-
geven? In deze lezing laat de spreker 
zien hoe filosofen en sociaal-weten-
schappers met behulp van de moderne 
evolutionaire speltheorie deze vragen 
proberen te beantwoorden.

6|02 - 13|03 • 2014

Van biologie naar regels, normen en instituties
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 20 | 02
Lagen van (on)conventionaliteit 
in taal en taalgebruik

Prof.dr. Arie Verhagen, hoogleraar 
Nederlandse Taalkunde, Universiteit 
Leiden

‘Talen veranderen nu eenmaal’ – taal-
wetenschappers, maar ook journalisten 
en politici zeggen het heel makkelijk, 
vooral in discussies met taalgebruikers 
die bezorgd zijn over taalverloedering. 
Maar waardoor zijn talen continu 
veranderlijk? Als conventies regels zijn 
waar (bijna) iedereen zich aan houdt, 
hoe kunnen die regels dan toch 
veranderen? Het antwoord ligt in het 
feit dat mensen niet alleen dankzij 
taalconventies zo efficiënt en effectief 
communiceren, maar ook dankzij 

niet-conventionele middelen – die 
echter telkens weer conventioneel 
kunnen worden. Ik zal aan de hand van 
enkele voorbeelden laten zien waarom

Waardoor zijn talen 
veranderlijk?

 en hoe dit proces werkzaam is, en 
hoe in de loop ervan o.a. ook nieuwe, 
complexere structuren ontstaan: 
‘grammatica’.

 27 | 02
Wetenschap als cultureel proces

Prof.dr. Arie Verhagen, hoogleraar 
Nederlandse Taalkunde, Universiteit 
Leiden

Als een wetenschapper wetenschappe-
lijke normen schendt, en het komt uit, 
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dan volgt er, zoals altijd bij normen, 
straf. Sommige wetenschappelijke 
conventies zijn wel gewichtiger 
dan andere. Het werk van anderen 
gebruiken zonder bronvermelding is 
erg, maar sjoemelen met gegevens is 
erger. Hoe werken wetenschappelijke 
conventies in de praktijk, en hoe 
verhouden ze zich tot elkaar? Kan een 
individuele wetenschapper wel voldoen 
aan alle normen die samen karakteris-
tiek zijn voor het wetenschappelijk 
bedrijf? Op basis van de parallellie 

Hoe werken 
wetenschappelijke 

conventies in de praktijk?
tussen enkele debatten tussen 
theoretisch en empirisch ingestelde 
wetenschappers in de natuurkunde 
en in de taalkunde wil ik demonstreren 
dat het voor het wetenschappelijk 
proces als geheel wel eens productief 
zou kunnen zijn dat wetenschappers 
variëren in het gewicht dat zij in de 
praktijk van hun werk aan sommige 
normen toekennen.

 6 | 03
Kunst en evolutie 
Normdoorbreking als norm?

Prof.dr. Anthonya Visser, hoogleraar 
Duitse Taal en Literatuur, Universiteit 
Leiden

Of kunst evolutionair gezien een functie 
heeft voor het overleven van de soort 
of als bijproduct is ontstaan, daarover is 

discussie mogelijk. Dat kunstproducten 
een maatschappelijk-culturele rol 
hebben, staat buiten kijf. Maar hoe 
werken dan normen in het esthetische 
domein? In westerse kunst wordt 
 In westerse kunst 

wordt normdoorbreking 
gezien als 

kwaliteitscriterium
vernieuwing – gedefinieerd als norm-
doorbreking – gezien als kwaliteits-
criterium. Hoe is in dat geval de 
relatie tot en de totstandkoming van 
conventies te beschouwen?
 In deze lezing zal ik aan de hand van 
literaire voorbeelden op deze vragen 
ingaan. Daarbij zullen kwesties van 
institutionele en persoonlijke macht 
(voorbeeld: literaire kritiek) net zo aan 
de orde komen als de problematiek 
van de canon en bijvoorbeeld genre.

 13 | 03
Individuele of culturele 
cognitie? 
De complexiteit van interactie 
in coöperatieve groepen en de ‘social brain 
hypothesis’

Prof.dr. Arie Verhagen, hoogleraar 
Nederlandse Taalkunde, Universiteit 
Leiden

Mensen zijn de meest sociale van de 
primaten. Als je wilt/moet samen-
werken met heel veel verschillende 
andere individuen, in telkens andere 
contexten, moet je cognitief snel en 

Wetenschap van cultuur
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efficiënt kunnen omgaan met complexe 
netwerken van relaties tussen al die 
individuen. Verschillende evolutionaire 
antropologen nemen dan ook wel aan 
dat de eisen die complexe coöperatie 
stelt, een specifieke selectiedruk 

Bepaalt de taal die je 
spreekt je denken?

hebben gevormd in de evolutie van het 
brein en daarmee de cognitieve 
vermogens van homo sapiens. Maar 
cultuurproducten die in menselijke 
samenlevingen ontstaan – talen, 
telramen, verhalen, … – zijn zelf ook 
instrumenten waarmee mensen 
hun cognitieve vermogens vergroten, 

zónder dat er genetische evolutie hoeft 
plaats te vinden. Aan de andere kant: 
zeg je daarmee dan ook dat, bijvoor-
beeld, de taal die je spreekt je denken 
bepaalt? Wat impliceert dat allemaal? 
Deze laatste lezing gaat over onderzoek 
naar de balans en de interactie tussen 
menselijke cognitie en menselijke 
cultuur.
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studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl. Deze 
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Generale Leiden die week organiseert.
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