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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 
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relatie tussen wetenschap en samen-
leving.
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Toegang
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activiteiten van Studium Generale Universiteit 
Leiden gratis toegankelijk en hoeft u zich hier 
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Commissie
De Commissie Studium Generale vormt de 
denktank van Studium Generale en wordt 
voorgezeten door Rector Magnificus en 
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Voorwoord
Beste lezer,

De komende twee maanden kijken we 
niet alleen terug, maar ook vooruit en 
zelfs lichtjaren verder. 
Daarbij hanteren we een ietwat ‘losse’ 
omgang met de tijd. Dus let op: ons 
programma voor de maanden 
november en december begint op 28 
oktober en eindigt pas op 24 januari!
 
2000 jaar geleden overleed keizer 
Augustus. Voor ons  aanleiding om zijn 
beleid en zijn weg naar de macht te 
belichten, maar ook de bloei van 
literatuur en kunst in de naar hem 
vernoemde Augusteïsche periode en 
het voortleven van zijn faam tot in de 
Renaissance.  

Ewine van Dishoeck heeft het vrij jonge 
vakgebied van de astrochemie zijn 
huidige vorm gegeven en is hiervoor 
veelvuldig met prestigieuze prijzen 
bekroond. Naast vermaard weten-
schapper en leider van internationale 
samenwerkingsprojecten is zij ook een 
meeslepend spreker. Op twee avonden 
kunt u lezingen van haar bezoeken over 
het ontstaan van ‘Bouwstenen voor 
leven in het heelal’. 

Leiden was zeven eeuwen lang 
lakenstad – Museum De Lakenhal wijdt 

er nog tot medio 2015 een grote 
tentoonstelling aan. In de serie 
‘Innovatie in textiel’ kijken we vooral 
naar de toekomst van textiel: naar 
slimme kleding, het gebruik van textiel 
in de architectuur en de nieuwste 
experimenten in de Nederlandse 
textielsector.

Naast deze thematische reeksen 
vatten we weer een groot aantal uit-
eenlopende activiteiten samen onder de 
noemer ‘Hutspot SG’: lezingen over 
Zuidoost Azië, de Cariben, de val van de 
muur en Sjostakovitsj, alsmede het 
toneelstuk ‘Vertreksvergunning’ van 
George Tobal. 

Tot slot zetten we onze maandelijkse 
middag over ‘(Life) Skills’ voort. Wil je 
praktische vaardigheden opdoen die 
tijdens je studie goed van pas komen of 
vraag je je juist af of je wel klaar bent 
voor het leven na de studie, kom dan 
naar Studentencentrum Plexus!

We hopen u te mogen verwelkomen bij 
onze activiteiten!

Het Bureau Studium Generale,
Anne Seghers
Pink Meltzer
Tilman Grünewald
Yvonne Leunissen
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Van Octavi(an)us naar Augustus
Vergilius en Horatius Dichten voor de heerser? 
Griekse identiteit in het Augusteïsche Rome
De bouwpolitiek van Augustus in Rome
Augustus’ politiek van moreel herstel 
Ovidius, de vrouwen en Augustus’ Rome 
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Op 19 augustus 14 n. Chr. overleed 
keizer Augustus. 2000 jaar na zijn dood 
is hij nog steeds een van de bekendste 
figuren uit de Griekse en Romeinse 
geschiedenis. Vaak werd hij in de loop 
van deze 2000 jaren als een ideale 
heerser en voorbeeld voor veel van zijn 
opvolgers gezien, maar er werd ook 
bijtende kritiek geuit en hij werd 
neergezet als de eerste tiran in een 
reeks van Romeinse keizerlijke 
tirannen. 

Deze reeks colleges wil Augustus vanuit 
verschillende disciplines benaderen. 
Oudhistorici, literatuurwetenschappers 
en archeologen schetsen samen een 
kleurrijk beeld van de man, zijn tijd en 
de wereld waarin hij leefde.

lezingen op dinsdagavonden 28 oktober, 
4, 11, 18 en 25 november en 2 en 
9 december
19.30 uur tot 21.00 uur
zaal 011
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden 

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig. 
Iedereen welkom.
meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

De eerste keizer van Rome 2000 jaar na zijn dood
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 DI | 28 | 10
Van Octavi(an)us naar Augustus

Prof.dr. Luuk de Ligt, Hoogleraar 
Oude Geschiedenis, Instituut voor 
Geschiedenis, Universiteit Leiden

In dit college wordt met name 
stilgestaan bij Augustus’ weg naar de 
macht. Door bloederige burgeroorlogen 

kwam hij aan de macht, en hij zelf 
toonde zich daarbij op jonge leeftijd al 
meedogenloos als het om zijn eigen 
voordeel ging. Na zijn triomf bij de 
zeeslag van Actium slaagde hij er echter 
in om zichzelf als de brenger van vrede 
en politieke stabiliteit neer te zetten. 

Luuk de Ligt zal belangrijke episodes 
uit deze tijd bespreken en een beeld van 
de complexe persoonlijkheid van 
Augustus schetsen.

 DI | 4 | 11
Vergilius en Horatius
Dichten voor de heerser? 

Prof.dr. Antje Wessels, Hoogleraar 
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, 
Universiteit Leiden

Vergilius’ Aeneis en Horatius’ Oden zijn 
hoogtepunten van de Augusteïsche 
literatuur en behoren tot de wereld-
literatuur. Maar zijn de teksten ook 
politiek? Hoe zijn zij met Augustus, 
zijn régime, zijn tijd verbonden? Zijn 
categorieën als “pro-” of “anti-
Augusteïsch” zinvol om deze teksten te 
beschrijven? Wat betekent eigenlijk 
“politiek” als het om literaire teksten 
gaat? Op deze en andere vragen 
zal Antje Wessels als mogelijk een 
antwoord geven.

 DI | 11 | 11
Griekse identiteit in het 
Augusteïsche Rome

Dr. Casper de Jonge, Universitair 
Docent Grieks, Griekse en Latijnse 
Taal en Cultuur, Universiteit Leiden

In de tijd van Augustus werden niet 
alleen beroemde literaire werken in het 
Latijn geschreven. Tegelijkertijd waren 
in Rome ook Griekse intellectuelen 
actief, bijvoorbeeld als docenten in de 
grammatica of de retorica. Augustus zelf 
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kreeg les van de Griekse docent 
Apollodorus van Pergamon. In 
Augusteïsch Rome bestond er veel 
aandacht voor de klassieke Griekse 
cultuur, die de inspiratie vormde voor de 
Romeinse literatuur, sculptuur en 
architectuur. Sommige Griekse 
geleerden beschouwden Rome dan ook 
als een wedergeboorte van het klassieke 
Athene, maar andere Grieken ver-
zetten zich en verlangden terug naar 
de bloeiperiode van Griekenland. 
De verschillende Griekse reacties op 
Rome en de Griekse bijdragen aan de 
Augusteïsche cultuur staan centraal in 
het college van Casper de Jonge.

 DI | 18 | 11
De bouwpolitiek van Augustus 
in Rome

Prof.dr. Eric Moormann, Hoogleraar 
Klassieke Archeologie, Griekse en 
Latijnse Taal en Cultuur, Radboud 
Universiteit Nijmegen

Augustus was er zeer trots op dat hij 
Rome tot een representatieve stad had 
getransformeerd die niet meer uit 
bakstenen, maar uit marmer gemaakt 
leek. Hij renoveerde talloze openbare 
gebouwen, liet veel nieuwe structuren 
aanleggen en veranderde ook de 
infrastructuur van de stad in ongekende 
mate. Maar waarom was dit voor hem 
zo belangrijk dat hij er zeer veel van zijn 
privévermogen en nog meer van de 
staatskas aan wilde besteden? Eric 
Moormann zal de bouwpolitiek van 

Augustus bespreken; hij zal beroemde 
voorbeelden van Augusteïsche 
architectuur tonen en naar de culturele 
en ideologische functie van deze 
gebouwen vragen.

 DI | 25 | 11
Augustus’ politiek van 
moreel herstel 

Prof.dr. Emily Hemelrijk, Hoogleraar 
Oude Geschiedenis, Capaciteitsgroep 
Geschiedenis, Universiteit van 
Amsterdam

Bij het ‘herstel van de Republiek’, zoals 
Augustus zijn hervormingen presenteer-
de, hoorde ook het herstel van de 
traditionele zeden. Dat wordt vooral 
zichtbaar in zijn beroemde huwelijks- en 
overspelwetgeving. Door middel van 
een complex stelsel van straffen en 
beloningen probeerde Augustus 
huwelijken binnen de elite te bevorde-
ren en overspel tegen te gaan. Wat 
Augustus precies beoogde met deze 
wetgeving is omstreden, evenals het 
effect dat de wetten sorteerden. Emily 
Hemelrijk zal in dit college bespreken 

Augustus probeerde 
overspel tegen te gaan

welke bedoelingen Augustus kan 
hebben gehad met deze regelgeving en 
wat de morele politiek van de keizer 
betekende voor vrouwen – ook voor de 
vrouwen van Augustus’ eigen familie die 
gedeeltelijk zelf het slachtoffer van zijn 
wetten werden.

Augustus, despoot of ideale heerser?
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morele wetgeving toont. Op latere 
leeftijd werd Ovidius door Augustus 
verbannen – hij zelf zegt dat het 
gedeeltelijk wegens zijn te weinig kuise 
verzen gebeurde. Of dat waar is, zal 
altijd een raadsel blijven, maar toch zal 
Christoph Pieper in dit college Ovidius’ 
werk aan de hand van deze twee 
thema’s, vrouwen en Augustus, 
bespreken.

 DI | 9 | 12
Augustus in de literatuur van 
de Renaissance 

Dr. Susanna de Beer, Universitair 
Docent Latijn, Griekse en Latijnse 
Taal en Cultuur, Universiteit Leiden 

Augustus’ naam en faam leefde voort. 
Onmiddellijk na zijn dood werd hij 
vergoddelijkt en daardoor tot een 
nieuwe beschermer van bijna alle latere

Onmiddellijk na zijn 
dood werd Augustus 

vergoddelijkt
 keizers die steeds weer hun openbaar 
beeld naar het voorbeeld van Augustus 
modelleerden. Ook in de middeleeuwen 
en zeker in de Renaissance werd hij 
als legitimatie en als exemplum voor 
veel heersers gebruikt. Susanna de Beer 
zal in dit laatste college sommige lijnen 
van het latere Augustusbeeld bespreken 
en daarbij duidelijk maken waarom 
wij nog 2000 jaar na zijn dood door deze 
man geboeid worden.

 DI | 2 | 12 
Ovidius, de vrouwen en 
Augustus’ Rome 

Dr. Christoph Pieper, Universitair 
Docent Latijn, Griekse en Latijnse 
Taal en Cultuur, Universiteit Leiden

Ovidius is de belangrijkste representant 
van een jongere generatie van Romeinse 

dichters die onder Augustus hun werken 
schreven. Zijn vroegere werken zijn 
vooral in de relatie van vrouwen en 
mannen geïnteresseerd, en het is 
overduidelijk dat zijn literatuur weinig 
overeenstemming met Augustus’ 
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Hoe worden planeten gevormd? 
Lijken andere planetenstelsel op ons 
zonnestelsel, of zijn ze juist heel 
anders? Wat is de chemische 
samenstelling van het materiaal 
waaruit planeten worden gevormd? 
De elementen in ons lichaam, zoals 
koolstof en zuurstof, zijn gemaakt door 
kernfusie van waterstof en helium in 
het inwendige van sterren. Hoe worden 
water en complexe prebiotische verbin-
dingen gemaakt uit deze elementen?

Lezingen op maandagavonden 3 en 
10 november
19.30 uur tot 21.00 uur
Zaal 011
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1 
Leiden

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig.
Iedereen welkom.
Meer informatie:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Dankzij nieuwe krachtige telescopen en 
instrumenten kunnen astronomen deze 
oeroude vragen nu eindelijk te lijf gaan. 
Ewine van Dishoeck zal een aantal 
van die vragen samen met u gedurende 
twee avonden exploreren. 

Ewine van Dishoeck bestudeert als 
hoogleraar Moleculaire Astrofysica aan 
de Universiteit Leiden de chemie in het 
heelal. Van Dishoeck is een internatio-
naal vermaard onderzoeker en heeft het 
vrij jonge vakgebied van de astrochemie 
zijn huidige vorm gegeven. Ze is de 
meest geciteerde astrochemica in de 
wereld en speelt een leidende rol in 
het organiseren van internationale 
projecten en samenwerkingen. In 2000 
kreeg zij de Spinozapremie van NWO en 
in 2012 de KNAW hoogleraarprijs. 
Daarnaast ontving ze meerdere 
buitenlandse prijzen, waaronder de 
prestigieuze Marie Goeppert-Mayer 
Award van de American Physical 
Society. 

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

3|11 - 10|11 • 2014

door prof.dr. Ewine van Dishoeck, 
hoogleraar Moleculaire Astrofysica, 
Universiteit Leiden

Hoe ontstaan sterren en planeten?
Waar komt het water op aarde vandaan?
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Bouwstenen voor leven in het heelal

 MA | 3 | 11
Kraamkamers van sterren 
en planeten
Chemische fabrieken in het heelal
Eeuwenlang heeft de mensheid 
gespeculeerd over planeten rond 
andere sterren en de mogelijkheid voor 
leven elders in het heelal, maar pas 
sinds 1995 hebben astronomen 
overtuigend bewijs dat planeten rond 
andere sterren cirkelen. Meer dan 
duizend exoplaneten zijn inmiddels 
ontdekt, van klein (‘super-aarde’) tot 
groot (super-Jupiter). In deze lezing zal 
worden besproken hoe sterren en 
planeten ontstaan, hoe astronomen 
dit kunnen waarnemen, en welke 
chemische ingredienten in deze 
kraamkamers aanwezig zijn.

 MA | 10 | 11
Waar komt het water op 
aarde vandaan?
Water is essentieel voor het ontstaan 
van leven op onze Aarde en andere 
planeten. Maar waar komt al het water 
in onze oceanen vandaan? Het 
onderzoek naar water in de ruimte is 
onlangs in een stroomversnelling 
gekomen met de Herschel Space 
Observatory en de Rosetta missie naar 
de komeet 67 P/C-G (landing mid-
den-november!). In deze lezing zal de rol 
en evolutie van water bij de vorming van 
nieuwe sterren, planeten en kometen 
worden besproken aan de hand van de 
nieuwste resultaten. 

De rol en evolutie van 
water bij de vorming 
van nieuwe sterren
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Innovatie in textiel
De komst van nieuwe mogelijkheden en 
technieken hebben ervoor gezorgd dat 
de textielindustrie onderworpen is aan 
een derde industriële revolutie. Neem 
de 3D-printer; de tijd waarin iedereen 
zijn eigen schoenen kan uitprinten, 
volledig naar eigen ontwerp, is niet ver 
weg meer. Sensorische materialen 
maken van kledingstukken meetinstru-
menten die het leven gemakkelijker 
maken en ook in het interieur zorgt 
innovatief textiel voor oplossingen. 

 Innovatie en revoluties
De eerste industriële revolutie zorgde 
vanaf 1750 in Groot-Brittannië voor een 
massale uitbreiding van de fabrieks-
matige productie. Nederland volgde 
pas een eeuw later. Dankzij de 
uitvinding van de Spinning Jenny, die 
meerdere draden tegelijk kon spinnen, 
en door krachtstroom aangedreven 
weefgetouwen, kon textiel voortaan op 
grote schaal in de fabrieken worden 
geproduceerd. De tweede industriële 
revolutie culmineerde dankzij de komst 
van elektriciteit en telecommunicatie 
vanaf 1850 tot de Eerste Wereldoorlog 

in de opkomst van de massaproductie. 
Nu zijn we aanbeland in wederom een 
periode van technologische innovatie, 
ambitieuze makers en veranderende 
wensen van de consument. 

 Smart Textiles
Waar textiel lange tijd vooral functio-
neel moest zijn, is de potentie ervan 
inmiddels uitgegroeid tot ongekende 
proporties. Ontwerpers stuwen estheti-
sche beleving van kleding naar grote 
hoogte door toevoeging van computer-
technologie. Lingerie die lichaams-
warmte detecteert en stof gradueel van 
kleur doet veranderen, kledingstukken 
die via 3D-scanning op maat worden 
gemaakt: allebei vormen van smart 
textiles. Het gaat hierbij echter niet 
alleen om esthetiek, ook de prestaties 
van het menselijk lichaam worden 
vergroot door middel van slimme 
kleding. Denk aan sportkleding die 
spieren in bedwang houdt of militaire 
uitrustingen die beschermen tegen 
biochemisch gevaar van buitenaf. Ook 
de cosmetische wereld stort zich op 
smart textiles en brengt kleding op de 

Milou van Oene
Museum De Lakenhal
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markt die medicijnen of beauty-
producten direct afgeeft aan de huid. 
Belangrijk aspect is de afstemming 
tussen de technische ontwikkelaars 
enerzijds en de ontwerpers die kiezen 
voor een bepaalde innovatieve 
toepassing anderzijds; een constant 
zoeken naar de afstemming tussen wat 
inmiddels mogelijk is en wat wenselijk. 

 Architextiles 
Binnen de architectuur wordt textiel al 
van oudsher gebruikt: als beschutting 
in de vorm van tentdoek of zonnescher-
men en als verwarming of isolatie in 
de vorm van kleden of behang. Met de 
komst van de moderne bouwstijl 
hebben harde materialen als beton en 
glas de overhand gekregen, maar 
dankzij innovatie binnen het vakgebied 
staan architextiles nu weer volop in 
de belangstelling. Zo kan het vernuftig 
worden toegepast om energie te 
besparen. Toevoeging van Phase 
Changing Materials (PCM’s) verandert 
textiel in een opslagplaats voor 
warmte, om die in een later stadium, als 
de omgeving afkoelt, weer vrij te geven. 
Daarnaast kan het innovatief gebruik 
van textiel ook zorgen voor een 
veranderende beleving van architec-
tuur. Ruimtes en functies binnen een 
gebouw worden flexibel en fluïde. Kan 
textiel zo ons gemoed beïnvloeden? 

 Ambacht en authenticiteit
De ‘derde industriële revolutie’ 
kenmerkt zich anno nu niet alleen door 
een hang naar innovatie, maar ook door 
een behoefte aan meer ambachtelijk-
heid. Met de standaardisering die 
de massaproductie met zich mee heeft 
gebracht, is nu de roep om authentici-
teit duidelijk hoorbaar. Samen met 
het verlangen naar een duurzamere 
samenleving heeft dat geleid tot een 
herwaardering van oude ambachten. 
Deze twee elementen, innovatie en 
authenticiteit, komen in Museum 
De Lakenhal samen in de vorm van een 
serie kunstenaarsopdrachten die uitein-
delijk resulteert in een collectie ‘Nieuw 
Leids Laken’. Christie van der Haak boog 
zich als eerste over de wollen lakense 
stof die Leiden zoveel voorspoed heeft 
gebracht. Door kleur en patroon toe 
te voegen aan het statige, eenkleurige 
textiel overbrugt zij zeven eeuwen 
geschiedenis en laat zien dat terug-
grijpen net zo goed innovatie kan zijn. 

Nog tot medio 2015 vindt in Museum 
De Lakenhal de expositie Zeven Eeuwen 
Leids Laken plaats, aanleiding voor deze 
samen met het museum georganiseerde 
activiteitenreeks Innovatie in textiel. In 
de reeks worden de vier in bovenstaand 
artikel behandelde thema’s verder 
uitgediept in lezingen en talkshows. 
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Agenda

19.30  Prof.dr. Luuk de Ligt  Van Octavi(an)us naar Augustus

19.30  Prof.dr. Ewine van Dishoeck  Kraamkamers van sterren en planeten Chemische fabrieken in het heelal

19.30  Prof.dr. Antje Wessels  Vergilius en Horatius Dichten voor de heerser?

19.30  Dr. Fridus Steijlen  Recording the Future Archiving everyday life in Indonesia

19.30  Prof.dr. Anthonya Visser  De val van de Muur 25 jaar later

19.30  Prof.dr. Ewine van Dishoeck  Waar komt het water op aarde vandaan?
19.30  Dr. Casper de Jonge  Griekse identiteit in het Augusteïsche Rome
19.30   Textiel in Leiden Talkshow 

19.30  Dr. Bart Barendregt  Van Grammofoon naar YouTube Een populaire geschiedenis van Zuidoost Azië’s 20e eeuw

19.30  Prof.dr. Eric Moormann  De bouwpolitiek van Augustus in Rome
19.30  Prof.dr. Hein Daanen  Slimme kleding
19.30  Prof.dr. Gert Oostindie  De Cariben in de Leidse collecties
19.30  Prof.dr. Emily Hemelrijk  Augustus’ politiek van moreel herstel 
20.30  George Tobal  Vertreksvergunning
16.30   (Life) Skills Presentaties die je verder helpen
19.30  Ir. Saskia Roelofs  Architextiles
19.30  Dr. David Kloos  Female Islamic leadership in Indonesia

19.30  Dr. Christoph Pieper  Ovidius, de vrouwen en Augustus’ Rome 
19.30   Experimenteren met textiel Talkshow

19.30  Dr. Susanna de Beer  Augustus in de literatuur van de Renaissance 
16.30   (Life) Skills Presentaties die je verder helpen

19.00  Leo Samama  Musicologische inleiding: Dmitri Sjostakovitsj De strijkkwartetten

19.00  Dr. Otto Boele  Cultuurhistorische inleiding: Dmitri Sjostakovitsj Carrière van een overlevingskunstenaar?

 oktober DI 28

 
 november MA 3
  DI 4
  DO 6
  VR 7
  MA 10
  DI 11
  WO 12
  DO 13
  DI 18
  WO 19
  DO 20
  DI 25
  DI 25
  WO 26
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  WO 3
  DI 9
  WO 10
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  ZA 24



17
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De lezingen op 6, 13, 20 en 27 november 
worden georganiseerd in het kader 
van de tentoonstelling Investigating 
Indonesia in de Universiteitsbibliotheek 
Leiden. De tentoonstelling is onderdeel 
van het Asian Library Event, waarmee de 
samenvoeging van de collecties van het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) 
en het Koninklijk Instituut voor Taal-, 
Land- en Volkenkunde (KITLV) met die 
van de Universitaire Bibliotheken Leiden 
wordt gemarkeerd. Hierdoor ontstaat de 
grootste bibliotheek op het gebied van 
Indonesië en de Caraïben ter wereld.

Op 7 november geeft prof.dr. Anthonya 
Visser een persoonlijke en cultuurweten-
schappelijke kijk op de herfst van 1989.

Op 25 november vertonen wij samen 
met Stichting voor Vluchteling-Studen-
ten UAF het toneelstuk Vertreksver-
gunning van George Tobal.

Hutspot SG: dé mix van het seizoen, 
deze keer bestaand uit samen-
werkingen met de Universitaire 
Bibliotheken Leiden, de Stadsgehoor-
zaal en Stichting voor Vluchteling-
Studenten UAF alsmede een lezing over 
25 jaar ‘Wende’

In het weekend van 23, 24 en 25 januari 
vertolkt het Brodsky Quartet alle 
vijftien kwartetten van Sjostakovitsj in 
de Stadsgehoorzaal. De kwartetten 
weerspiegelen Sjostakovitsj’ 
persoonlijke situatie, zijn privéleven, 
-gevoelens en -gedachten, die in 
de onderdrukkende Sovjet Unie niet in 
de openbaarheid mochten komen. 
Ze zijn opgedragen aan zijn beste 
vrienden. Kennismaken met zijn 
kwartetten, is als kennismaken met 
de componist zelf.
 Als onderdeel van dit bijzondere 
muzikale weekend organiseert Studium 
Generale twee lezingen. Leo Samama 
zal het weekend openen met een 
musicologische inleiding op vrijdag 
23 januari van 19:00-20:00 uur. Otto 
Boele zal op zaterdag 24 januari een 
cultuurhistorische lezing geven over het 
leven van Sjostakovitjs, eveneens van 
19:00-20:00 uur.



20

6|11 • 2014 - 24|01 • 2015

 THU | 6 | 11
Recording the Future
Archiving everyday life in Indonesia

Dr. Fridus Steijlen, researcher and 
staff member for special projects, 
KITLV

Recording the Future (RtF) is an 
unique audiovisual project of KITLV in 
cooperation with the Indonesian 
National Institute for Science (LIPI) 
and independent filmmakers. It is a 
fascinating project, aimed to record 
daily life in eight places in Indonesia in a 
systematic and well-argued way by 
visiting the locations every four year; 
repeating specific recordings and adding 
new ones. The ambition is to create an 
audiovisual archive for research. The 
project is now in its 12th year and 
contains more than 500 hours footage 
of daily life in Indonesia. 
 In his presentation Fridus Steijlen will 
introduce the project: its origin, modus 
operandi, and results. He will discuss 
serious questions - about ethics, privacy 
and technology - that come with this 
kind of projects. And he will reflect on 
how the RtF recordings are used up to 
now and can be in the future. Of course 
this presentation will be larded with 
footage from the Rtf-archive. 
 7.30 to 9.00 pm
 Vossius Room
 University Library
 Witte Singel 27, Leiden
 Free entrance. 
 No advance registration. 

 VR | 7 | 11
De val van de Muur
25 jaar later

Prof.dr. Anthonya Visser, hoogleraar 
Duitse taal- en letterkunde, 
Universiteit Leiden

In dit college kijkt Anthonya Visser terug 
op de val van de Muur. Zij was van 
1987-1988 en in de zomer van 1989 als 
promovenda in Oost-Berlijn en geeft een 
persoonlijke en cultuurwetenschappe-
lijke kijk op de gebeurtenissen van de 
herfst van 1989 en daarna. Ze illustreert 
haar verhaal met literaire en politieke 
teksten en toneelopnames.
 19.30 tot 21.00 uur
 Zaal 148
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DO | 13 | 11
Van Grammofoon naar YouTube
Een populaire geschiedenis van 
Zuidoost Azië’s 20e eeuw

Dr. Bart Barendregt, UHD en onder-
wijsdirecteur, Instituut voor Culturele 
Antropologie en Ontwikkelingssociolo-
gie, Universiteit Leiden; senior onder-
zoeker, NWO project Articulation of 
Modernity (2010-2014), KITLV

Anders dan een nationale geschiedenis 
verschaft de entertainmentindustrie 
in Zuidoost Azië ons een beeld van 
dynamische culturele verandering. Deze 
lezing laat zien en horen hoe grensover-
schrijdende artiesten en hun publiek via 
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populaire muziek, mediatechnologieën 
en levensstijlen op alledaagse wijze 
omgaan met moderniteit in de 
twintigste eeuw. De opkomst en 
ondergang van deze artiesten en het 
aanboren van telkens een nieuw publiek 
lijken in elke generatie en in verschillen-
de contexten vragen op te roepen 
over wat nu ‘traditie’ en ‘goede’ smaak 
behelst en wat als sociaal wenselijk 
wordt aangemerkt. Populaire muziek 
is daarmee, vaak onbedoeld, een 
speelveld waarin niet alleen het nieuwe 
wordt verkend en moderniteit wordt 
betwist, maar waardoor een nieuw 
publiek ontstaat en sociale grenzen 
worden gemarkeerd of telkens opnieuw 
vervagen.
 19.30 tot 21.00 uur
 Vossiuszaal
 Universiteitsbibliotheek
 Witte Singel 27
 Leiden
 Entree is gratis. 
 Geen aanmelding nodig.

 DO | 20 | 11
De Cariben in de Leidse 
collecties

Prof.dr. Gert Oostindie, directeur 
KITLV; hoogleraar Caribische 
Geschiedenis, Universiteit Leiden

De Cariben hebben, zo lijkt het, altijd in 
de schaduw gestaan van het zoveel 
belangrijker Nederlands-Indië. In 
werkelijkheid deden de vroege 
Nederlandse ambities voor het 
Atlantisch gebied niet veel onder voor 
de ambities achter de VOC en de 
Nederlandse expansie in Azië. Die 
‘West-Indische’ ambities lieten dan ook 
een spoor van geschriften en prenten 

achter, waarvan zeer veel juist in de 
Leidse collecties bewaard is gebleven. 
En ja, tussen 1815 en 1940 viel het 
belang van ‘de West’ inderdaad in het 
niet bij ‘Indië’ – maar vandaag is 
Nederland juist veel meer aanwezig in 
de Cariben dan in Indonesië, en is het 

Het postkoloniale trans-
nationalisme is vooral 

een Caribisch fenomeen
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postkoloniale transnationalisme vooral 
een Caribisch fenomeen. Daarmee is 
ook ‘onze’ geschiedenis in de Cariben in 
een heel ander, weinig vleiend daglicht 
komen te staan.
 19.30 tot 21.00 uur
 Vossiuszaal
 Universiteitsbibliotheek
 Witte Singel 27
 Leiden
 Entree is gratis.
 Geen aanmelding nodig.

 DI | 25 | 11
‘Vertreksvergunning’ door 
George Tobal 
Toneelstuk en gesprek 
“Tot we in 2003 werden uitgezet leefden 
we in vier verschillende asielzoekers-
centra verspreid over het land. De ene 
keer in een bungalow, dan weer in een 
caravan. Uiteindelijk belandden we 
op straat.” George Tobal (Aleppo, 1986) 
ontvluchtte Syrië op jonge leeftijd. 
Ondanks alle ontberingen studeerde hij 
aan de Theaterschool in Amsterdam. 
Zijn afstudeerproject, de solovoorstel-
ling ‘Vertreksvergunning’, werd 
bekroond met de Paradeparel en gaat 
over zijn dramatische asielprocedure 
die maar liefst 11 jaar duurde. Nu is 
George Tobal een succesvolle acteur 
met diploma én verblijfsvergunning en 
speelt hij ‘Vertreksvergunning’ 
opnieuw. Na afloop reflecteert hij met 
het publiek over wat het met je doet om 
je hele jeugd door te brengen in een 

asielzoekerscentrum. De avond wordt 
gepresenteerd door journaliste Sophie 
Derkzen.
 Maak vast kennis met George op 
www.uaf.nl/george
 Het project is een initiatief van 
Stichting voor Vluchteling-Studenten 
UAF in samenwerking met de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid van de 
Universiteit Leiden en Studium 
Generale.
 20.30 uur
 Theater Ins Blau
 Haagweg 6
 2311 AA Leiden
 Wil je de gratis voorstelling 
 bijwonen, stuur dan per persoon een 
 e-mail naar theater@uaf.nl o.v.v. 
 ‘Vertreksvergunning Leiden’.

 THU | 27 | 11
Female Islamic leadership 
in Indonesia 

Dr. David Kloos, postdoc researcher, 
KITLV; specialises in the history and 
anthropology of Islam in South-East 
Asia 

Islamic leadership is commonly 
associated with men. But this view is too 
simplistic. In Indonesia, the largest 
Muslim country in the world, women 
have been active as religious teachers, 
preachers, judges in religious courts, 
and leaders of Islamic political parties 
and associations. What impact do these 
women have on debates about Islam 
and the position of women? In recent 
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years, observers (both inside and 
outside academia) have paid considera-
ble attention to progressive Islamic 
organizations and the development of a 
‘Muslim’ feminism’. Much less is known 
about the role of female leaders in more 
conservative religious settings. This 

Islamic leadership 
is commonly 

associated with men
lecture focuses on the role of female 
ulama (religious scholars) in the 
Indonesian province of Aceh, a place 
known historically for the strong 
presence of political Islam, and their 
stances towards the struggle for gender 
equality.
 7.30 to 9.00 pm
 Vossius Room
 University Library
 Witte Singel 27
 Leiden
 Free entrance.
 No advance registration. 

 VR | 23 | 01 | 15
Musicologische inleiding: 
Dmitri Sjostakovitsj 
De strijkkwartetten

Leo Samama, componist, schrijver en 
enthousiast spreker over muziek; 
voormalig artistiek coördinator van 
het Residentie Orkest en voormalig 
directeur van het Nederlands 
Kamerkoor; Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau voor zijn verdiensten 
voor het Nederlandse muziekleven 

Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) heeft 
vijftien symfonieën en vijftien strijk-
kwartetten geschreven. De symfonieën 
vervulden een publieke functie. De 
strijkkwartetten zijn veel meer te 
beschouwen als de dagboeken van 
Sjostakovitsj. Ze zijn niet alleen intiemer 
van karakter, maar evenzeer voor een 
selectiever publiek bedoeld. Voor 
luisteraars die meedenken, die tussen 
de regels luisteren. In de vijftien 
kwartetten neemt Sjostakovitsj geen 
blad voor de mond. Ze zijn ironisch, 
cynisch, fel, melancholiek, zwart-
gallig, uitbundig en tegelijk introvert, 
enigmatisch en autobiografisch. 
 Wanneer we langs de kwartetten van 
Sjostakovitsj reizen, beseffen we hoezeer 
deze muziek een belangrijk onderdeel 
is van de Europese cultuur, en tegelijk 
doortrokken van de Russisch geest. 
 19.00 tot 20.00 uur
 Stadsgehoorzaal
 Breestraat 60 
 2311 CS Leiden
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De lezing is alleen bij te wonen door 
kaarten te kopen voor het Sjostako-
vitsj-weekend in de Stadsgehoorzaal. 
Het bijwonen van een concert kost €25 
en een passe-partout voor het gehele 
weekend kost €100. Meer informatie 
over het programma en kaartverkoop: 
www.stadspodia.nl 

 ZA | 24 | 01 | 15
Cultuurhistorische inleiding:
Dmitri Sjostakovitsj
Carrière van een overlevingskunstenaar?

Otto Boele, universitair hoofddocent 
Russische letterkunde, Universiteit 
Leiden; auteur van The North in 
Russian Romantic Literature (1996) 
en Erotic Nihilism in Late Imperial 
Russia. The Case of Mikhail 
Artsybashev’s Novel ‘Sanin’ (2009) 

Bij het begrip “Sovjet-kunst” denken wij 
al snel aan oersaaie literatuur, 
bombastische muziek en voorspelbare 
feel-good films over het collectieve 

boerenbedrijf. Maar vooral denken we 
aan de vele kunstenaars die zich niet aan 
de voorschriften van het socialistisch-
realisme wensten te houden en daar 
een hoge prijs voor moesten betalen. 
De geschiedenis van de Sovjet-kunst is 
er dan vooral een van onverdraagzaam-
heid en menselijk leed. Paradoxaal 
genoeg echter laat juist die intolerantie 
zien hoe groot het belang was dat de 
autoriteiten aan kunst hechtten en hoe 
ruimhartig gehoorzame kunstenaars

De geschiedenis van 
de Sovjet-kunst is er een 
van onverdraagzaamheid 

en menselijk leed
 werden beloond. In deze lezing zullen 
we zien dat ook Dmitri Sjostakovtisj die 
grilligheid van het artistieke klimaat aan 
den lijve heeft ondervonden. Hij gold 
al snel als een van de meest toonaan-
gevende Russische componisten, maar 
kreeg het niettemin diverse keren 
met de autoriteiten aan de stok. 
 19.00 tot 20.00 uur
 Stadsgehoorzaal
 Breestraat 60 
 2311 CS Leiden
De lezing is alleen bij te wonen door 
kaarten te kopen voor het Sjostako-
vitsj-weekend in de Stadsgehoorzaal. 
Het bijwonen van een concert kost €25 
en een passe-partout voor het gehele 
weekend kost €100. Meer informatie 
over het programma en kaartverkoop: 
www.stadspodia.nl 
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Zeven eeuwen lang heeft de productie 
van wollen lakense stoffen de identiteit 
van de stad Leiden bepaald, totdat 
in 1977 de laatste Leidse lakenfabriek 
haar deuren sloot. In Leiden werd 
gewerkt voor de wereldmarkt en de 
stad was zelfs korte tijd de grootste van 
de Republiek. Terwijl Leiden op zoek is 
gegaan naar een nieuwe economische 
motor, is de geschiedenis van het 
Leids laken diep weggezonken in het 
collectieve geheugen. In de tentoon-
stelling Zeven Eeuwen Leids Laken stelt 
Museum De Lakenhal de ontwikkeling 
van Leiden als historische stoffenstad 
centraal, van de 14e-eeuwse ambach-
ten via de industriële revolutie tot 

aan de sluiting in 1977 van de laatste 
lakenfabriek Krantz. 
 Deze reeks gaat verder waar de 
expositie ophoudt. Waar staat de 
textielproductie nu en wat is de 
betekenis van innovatie en experiment 
voor de textielsector? Welke ver-
nieuwing is opgetreden in het vak? 
Welke noviteiten zijn werkelijkheid 
geworden en welke zijn nog toe-
komstmuziek? Waar werken de 
textielontwerpers van nu aan? De reeks 
bestaat uit twee lezingen en twee 
talkshows.

Talkshows op woensdagavonden 
12 november en 3 december
19:30 uur tot 21:30 uur
Museum De Lakenhal
Oude Singel 32 
Leiden

Geen aanmelding nodig. 
Iedereen welkom.
Entreeprijs museum:
Volwassene: € 7,50
CJP en 65+: € 4,50
Museumkaarthouders: gratis
NB. Met het kaartje voor de talkshow 
op 12 november, heeft u ook toegang tot 
de talkshow op 3 december.

Lezingen op woensdagavonden 19 en 
26 november
19:30 uur tot 21:00 uur
Zaal 011
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig. 
Iedereen welkom.
meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl 

textiel
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 WO | 12 | 11
Textiel in Leiden
Talkshow 
De oude Leidse Laecken-Halle uit 1640 
huisvest sinds 1874 Museum De Laken-
hal. Hier werd het wereldberoemde 
Leidse Laken gekeurd en van een loodje 
voorzien. Het museum blaast nu nieuw 
leven in zeven eeuwen Leids laken. Er is 
ruimte voor nieuwe inzichten, zoals 
uitgewerkt in de langlopende serie 
kunstenaarsopdrachten ‘Nieuw Leids 
Laken’. Daarvoor baseren hedendaagse 
ontwerpers zich op de oude, ambachte-
lijke technieken om tot een compleet 
nieuwe wollen stof te komen. 

Onder leiding van Meta Knol (directeur 
Museum De Lakenhal) gaan Nicole 
Roepers (conservator actuele kunst), 
Jori Zijlmans (conservator geschiedenis), 
Ninke Happel (architect bij Happel
CornelisseVerhoeven), Hebe Verstappen 
(TextielLab Tilburg) en Christie van der 
Haak (kunstenaar, ontwerper eerste 

Nieuw Leids Laken) met elkaar in 
gesprek over textiel in verleden, heden 
en toekomst in Leiden. 

 WO | 19 | 11
Slimme kleding

Prof. Dr. Hein Daanen, Professor 
Fashion & Technology, Amsterdam 
Fashion Institute en Hoogleraar 
Thermofysiologie, Vrije Universiteit 
in Amsterdam

Steeds vaker is kleding, als intermediair 
tussen de mens en zijn omgeving, het 
platform van sensoren en actuatoren. 
Kleding kan bepalen hoe warm de mens 
wordt, hoeveel inspanning zij verricht, 
en zelfs emoties zijn met enkele 
fysiologische parameters in te schatten. 
Een mooi voorbeeld is het kleding-
systeem dat in het Prospie project is 
ontwikkeld. Dit systeem bepaalt de 
hittebelasting van mensen die bij hoge 
temperaturen werken en waarschuwt 
als de gezondheidsnorm wordt 
overschreden. Op het gebied van mode 
is de Philips Mood Dress een mooi 
voorbeeld: de jurk verandert van kleur 
als de stemming van de draagster 
verandert. In de presentatie komen 
voorbeelden aan bod die tonen wat in 
kleding kan worden gemeten en hoe 
kleding informatie aan het lichaam kan 
toedienen. Met name ‘trillers’ zijn 
hierbij een innovatief instrument. Met 
deze tactiele interface kunnen doven in 
een disco bijvoorbeeld toch op de maat 
van de muziek meeswingen!

12|11 - 3|12 • 2014
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 WO | 26 | 11
Architextiles

Ir. Saskia Roelofs - de Tombe, 
architect, sinds 2002 werkzaam bij 
Fokkema & Partners

Na de ontwikkeling van het modernisme 
waarbij harde materialen zoals glas, 
staal en beton in het interieur steeds 
meer de overhand hebben gekregen op 
de warmere en meer ambachtelijke 
materialen zoals textiel, krijgen vandaag 
de dag textielproducten weer een 
toepassing in de gebouwde omgeving. 
Vanuit het inzicht dat er te weinig 
innovatie doorkomt in de dagelijkse 
ontwerppraktijken en omdat ze vanuit 
haar fascinatie voor textiel het idee had 
dat de flurry van ontwikkelingen in de 
textielwereld te weinig benut worden 
binnen de (interieur)architectuur 
initieerde Fokkema & Partners Archi-
tecten het onderzoek Architextiles. 
Architextiles onderzoekt functioneel- 
technische, ruimtelijke en architectoni-
sche aspecten van textiel als middel om 
ruimte te maken. De kruisbestuiving 
vanuit textiel gerelateerde ontwerpdis-
ciplines is cruciaal voor verdere 

innovatie. Deelnemers aan het 
onderzoek zijn ontwerpers van mode, 
architectuur, decorbouw, textiel, en 
exposities, aangevuld met experts op 
gebied van lichtgewichtconstructies, 
elektronica en drama.
 Fokkema & Partners zal aan de hand 
van zeer diverse voorbeeldprojecten 
ingaan op de key drivers in de ontwikke-
ling van innovatieve textiel toepassin-
gen in de interieurarchitectuur.

 WO | 3 | 12
Experimenteren met textiel
Talkshow
De klassieke textielproductie is 
grotendeels uit Nederland verdwenen 
en verhuisd naar lageloonlanden. 
Daardoor richt de textielsector in 
Nederland zich vooral op sterk 
geavanceerde toepassingen van textiel 
en niche markten. Innovatie is dus van 
ongelooflijk groot belang. Innovatie ligt 
niet alleen in nieuwe technieken, 
maar komt ook voort uit een nieuwe 
werkhouding, bijzondere samen-
werkingen, ongewone processen of 
cross-overs met andere disciplines. 
Innovatie vindt zijn oorsprong in 
het experiment. Diverse sprekers, 
waaronder Jose Theunissen (mode-
lectoraat Artez), Jos Pelders (Febrik) en 
Simone de Waart (Material Sense), gaan 
met elkaar in gesprek over de positie 
van ‘het experiment’ in de textielsector. 
Welke betekenis en welk belang heeft 
experimenteren, nu en in de toekomst?
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Student geworden voor de inhoud van 
je studie en de baan die je er later mee 
hoopt te krijgen? Maar ook de behoefte 
om van alles te leren over de praktische 
dingen waar je tijdens of na je studie 
mee te maken krijgt? Vanaf september 
kun je maandelijks bij Studenten-
centrum Plexus terecht voor korte 
presentaties over (life) skills.

Studium Generale ontwikkelt deze serie 
samen met Plexus Informatie Trefpunt 
voor Studenten (PITSstop) van Studie 
en Studentenondersteuning, die 
zelf een uitgebreid aanbod heeft aan 
activiteiten en diensten. Zie hiervoor 
www.studenten.leidenuniv.nl/
ondersteuning

Presentaties op 26 november en 
10 december
16:30 tot 17:30 uur
Spectrumzaal Plexus
Kaiserstraat 25
Leiden

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig. 
Studenten en geïnteresseerden welkom.

 WO | 26 | 11 en WO | 10 | 12
Het programma van deze 
twee bijeenkomsten maken we 
op onze website bekend: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Ben je student en heb je voorstel-
len voor thema’s waar je meer 
over wilt weten? Mail ons dan op 
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl

Iedere maand bij Studentencentrum Plexus

Presentaties die je verder helpen



Partners

Museum De Lakenhal

Plexus Informatie Trefpunt voor Studenten

Podium 071

Stadspodia Leiden

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF

Universitaire Bibliotheken

Donaties
Studium Generale van de Universiteit Leiden 
is de grootste aanbieder van wetenschap-
pelijke publieksprogramma’s in Leiden 
en omstreken. De organisatie vervult hier-
door een belangrijke maatschappelijke 
rol in de regio.
 Wilt u het werk van Studium 
Generale steunen, dan kunt u een 
donatie overmaken op bankrekening 
IBAN NL45 RABO 0161041264 t.n.v. 
Beheerstichting Fondsen UL o.v.v. ‘Studium 
Generale’.
 Wilt u meer weten over het ondersteunen 
van het programma van Studium Generale, 
neem dan contact met ons op – we staan 
u graag te woord!

Colofon
Dit programmaboekje is een uitgave van 
Studium Generale van de Universiteit Leiden 
en verschijnt vier keer per jaar. Het boekje 
wordt gratis uitgegeven en ligt verspreid over 
een groot aantal adressen in Leiden.
 Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich 
aanmelden voor de digitale weekagenda – via 
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl. Deze 
agenda wordt wekelijks verstuurd en geeft een 
overzicht van de activiteiten die Studium 
Generale Leiden die week organiseert.

Oplage: 3250 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden
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Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden
071 527 7295/7296/7283/1964
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl
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