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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
Norbert Peeters
n.g.j.peeters@sea.leidenuniv.nl
Pink Meltzer / secretariaat
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 Studium Generale en wordt 
voorgezeten door Rector Magnificus en 
Voorzitter College van Bestuur prof.mr. Carel 
Stolker. Een lijst van alle commissieleden 
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



Voorwoord
Een vredige kalmte daalt neer over 
Leiden. De eerste tentamenweken zitten 
er weer op voor dit academisch jaar. 
De dagen worden korter, de zomer gaat 
over in de herfst en die in de winter. 
De perfecte tijd om een evenement van 
Studium Generale bij te wonen. 
 Ook in november en december staat 
er weer veel moois op het programma. 
En zoals altijd geldt dat, op enkele 
uitzonderingen na, je al onze evene-
menten zonder aanmelding gratis kunt 
bijwonen. 

Bezoek onze series over 500 jaar 
Reformatie, verdiep je in de Russische 
Revolutie, ga naar Den Haag voor 
Global Challenges over koraalriffen en 
ruimtewetgeving, of kom naar een van 
onze filmvertoningen!

Natuurlijk ben je ook als medewerker 
van de universiteit, alumnus of niet aan 
de universiteit verbonden belang-
stellende weer van harte uitgenodigd.

Wees welkom!

Studium Generale,
Tilman Grünewald
Yvonne Leunissen
Pink Meltzer
Norbert Peeters

Preface
Calmness and quietude return to Leiden 
as the first examination weeks for this 
academic year draw to a close. The days 
are getting shorter as summer turns to 
fall and winter. The perfect time to 
attend one of Studium Generales events. 
 In November and December there is 
lots on offer. And as usual, with few 
exceptions, our events are free and you 
can drop in without registering in 
advance.

Attend our series on 500 years 
Reformation, delve into the Russian 
Revolution, visit The Hague for our 
Global Challenges lectures on coral reefs 
and space law, or attend one of our film 
screenings!

Not a student? As always our invitation 
extends to the whole university 
community, alumni and everyone with a 
taste for science and scholarship.

All welcome!

Studium Generale,
Tilman Grünewald
Yvonne Leunissen
Pink Meltzer
Norbert Peeters
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Komst en uitkomst van de Russische Revolutie 
Film/Movie: Tsar to Lenin 63 min, 1937, met inleiding door Henk Kern 
De Revolutie en de Russische literatuur Hoe nu verder?   
Film/Movie: The end of St. Petersburg 

90 min, 1927, met inleiding door Otto Boele     
Russische Revolutie in de polder ‘Bolschewikkies’ in de Kipstraat   
De hamer en de sikkel     
Film/Movie: Battalion 120 min, 2015, met inleiding door Henk Kern   
  
The Future of Tropical Coral Reefs    
Space Law     

Inleiding bij de serie: De Reformatie Breuk of continuïteit?  
A Reformation of Suffering? Protestantse antwoorden op lijden en ziekte   
Protestantse heiligen?    
De Reformatie Nieuwe visies op de sekseverhoudingen?  
Reformatie en religieuze migratie   
Reformatie en collectieve herinnering   

De Daimonion van Socrates Over religieuze ervaring en artistieke processen   

Film/Movie: Metropolis 150 min, 1927, met inleiding door Jan Sleutels 
Ode aan Maria Sibylla Merian    
Hotel informatie     
Buddhist Aspects of Health and Wellness in Premodern Chinese 
Tea Culture    

WO I 25 I 10
WO/WED I 08 I 11

WO I 15 I 11
WO/WED I 22 I 11

WO I 29 I 11
WO I 13 I 12

WO/WED I 20 I 12

WED I 01 I 11
WED I 06 I 12

MA I 06 I 11
MA I 13 I 11 
MA I 20 I 11
MA I 27 I 11
MA I 04 I 12
MA I 11 I 12

DI I 07 I 11
DO/THU I 16 I 11

DI I 21 I 11
DO I 30 I 11

THU I 07 I 12
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Precies honderd jaar geleden voltrok 
zich in Rusland de Grote Socialistische 
Oktoberrevolutie. Deze gebeurtenis 
kan worden beschouwd als het brand-
punt van de woeste omwentelingen 
tijdens de Russische Revolutie van 1917. 
Ze bracht de ondergang van het 
Russische tsarenrijk en het begin van 
een radicaal utopisch experiment om 
een geheel nieuwe wereld te creëren. 

De gevolgen hiervan waren evenzeer 
indrukwekkend als angstaanjagend. 
En hoewel deze revolutie sinds 1991 in 
Rusland voorbij is, heeft ze blijvende 
sporen getrokken door de wereld-
geschiedenis. Reden genoeg om na 
honderd jaar terug te kijken op deze 
tijdperkbepalende gebeurtenis. Wat 
heeft de Russische Revolutie teweeg-
gebracht?

Lezingen en films op woensdagavonden
25 oktober
8, 15, 22 en 29 november
13 december
19.30 - 21.00 uur
(25 oktober en 22 november tot 21.30)
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

20 december
19.00-21.15 uur
Kijkhuis Leiden
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden

Meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale
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Russische Revolutie
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 WO | 25 | 10 
Komst en uitkomst van de 
Russische Revolutie

Dr. Henk Kern, universitair docent, 
Instituut voor Geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Tijdens deze eerste lezing op de 
symbolische datum van 25 oktober 2017 
zal dr. Henk Kern een historisch kader 
bieden voor een goed begrip van de 
oorzaken en gevolgen van de revolutie, 
alsook een beschouwing geven over 
de wijze waarop de revolutie door 
successievelijke waarnemers werd 
geduid. Hierbij is de (non)herdenking 
van de revolutie in het hedendaags 
Rusland een opmerkelijk eindpunt.

 WO | 08 | 11
Tsar to Lenin

63 min, 1937, 
met inleiding door Henk Kern 

Een documentaire en live filmverslag 
van de Russische Revolutie, geprodu-
ceerd door Herman Axelbank met een 

voice over van de Amerikaanse politiek 
activist Max Eastman (1883-1969). De 
film kwam uit in maart 1937, maar werd 
al snel verboden door Stalinisten van 
de Amerikaanse Communistische Partij 
door zijn pro-trotskistische houding. 
Pas in 2012 werd de film heruitgegeven 
door de Socialist Equality Party in de 
Verenigde Staten. Zij claimen dat hun 
voorganger, de Workers League, de film 
in 1978 van Axelbank zou hebben 
gekocht en in de tussenliggende periode 
de shows van de film heeft georgani-
seerd.

 WO | 15 | 11
De Revolutie en de Russische 
literatuur
Hoe nu verder?  

Dr. Otto Boele, universitair hoofd-
docent, LIAS, Universiteit Leiden

Aan het begin van de lezing zal 
dichter Leo van Zanen Aleksandr Bloks 
revolutionaire gedicht ‘De twaalf’ 
(1918) voorlezen in de vertaling van 
Paul Rodenko
Nog voor ze de eindoverwinning 
definitief kunnen opeisen, daagt bij 
de nieuwe machthebbers het besef dat 
de Revolutie een van de gewichtigste 
thema’s van de nieuwe Russische 
literatuur moet worden. De gebeurte-
nissen van oktober 1917 en de daar-
opvolgende burgeroorlog markeren 
immers het begin van een volledig 
nieuwe tijdperk, de start van een 
ongekend experiment. Een onuitputte-
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Rondom de Russische Revolut ie

lijke bron van inspiratie dient zich aan! 
Maar hoe precies moet de Revolutie 
worden bezongen? En is artistiek talent 
wel voldoende of worden hier heel 
andere kwaliteiten vereist? Deze lezing 
spitst zich toe op nu algemeen erkende 
schrijvers zoals Michail Boelgakov en 
Boris Pilnjak die in conflict kwamen met 
het regime, maar zal ook stilstaan bij de 

‘politiek correcte’ wegbereiders van 
het socialistisch-realisme: Maksim Gorki 
en Fjodor Gladkov. Zoals altijd in de 
Russische cultuurgeschiedenis zal ook 
hier weer blijken hoe weerbarstig, 
tegenstrijdig en absurd de historische 
werkelijkheid was en dat niet één 
van de ‘ingenieurs van de ziel’ (Stalins 
karakterisering van schrijvers) werkelijk 
wist waar hij aan toe was.

 WO | 22 | 11
The end of St. Petersburg

90 min, 1927, 
met inleiding door Otto Boele

Een stomme film uit 1927 geregisseerd 
door Vsevolod Pudovkin. De film werd 
geproduceerd om de tiende verjaardag 
van de Oktoberrevolutie te herdenken 
en was een van de beroemdste films 
van Pudovkin.
 Het einde van St. Petersburg is een 
politieke film die verklaart waarom en 
hoe de bolsjewieken in 1917 aan de 
macht kwamen. De film beslaat de 
periode van ongeveer 1913 tot 1917, 
maar laat niet de politieke cijfers van de 
tijd zien. De nadruk ligt vooral op de 
strijd van gewone mensen die vechten 
voor hun rechten en voor vrede tegen 
de macht van het kapitaal en de 
autocratie.

 WO | 29 | 11
Russische Revolutie in de polder 
‘Bolschewikkies’ in de Kipstraat

Dr. Pepijn Brandon, universitair 
docent, Vrije Universiteit Amsterdam, 
senior onderzoeker, International 
Institute of Social History

Begin 1918 sloeg een schijnbaar ver-
warde man in de Rotterdamse Kipstraat 
de ruiten in bij de lokale middenstand, 
onder de uitroep: ‘Nou kè je zien, hoe 
in Rusland de Bolschewikkies doene!’ 
In de roerige laatste twee jaar van de 
Eerste Wereldoorlog werd de Russische 
Revolutie ook in Nederland een 

Deze lezing spitst zich toe 
op nu algemeen erkende 
schrijvers die in conflict 
kwamen met het regime
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belangrijke katalysator voor groeiende 
sociale ontevredenheid en voor de 
revolutieangst bij de autoriteiten. In dit 
college gaat Pepijn Brandon in op de 
wijze waarop verschillende vleugels van 
de socialistische beweging de Russische 
Revolutie interpreteerden als referen-
tiepunt voor de Nederlandse politiek. 

 WO | 13 | 12
De hamer en de sikkel

Dr. Dennis Bos, universitair docent, 
Instituut voor Geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Onder de vele beeldmerken die de 
twintigste eeuw voortgebracht, behoort 
het politieke symbool van de hamer en 

sikkel zeker tot de wijdst verbreide en 
herkenbaarste. Voortgekomen uit de 
Russische Revolutie van 1917, werd 
dit logo ook door communisten buiten 
de nieuwe Sovjetrepubliek al snel 
geadopteerd als hun eigen herkennings-
teken. Hoewel het tempo en succes 

anders doet vermoeden, was de export 
van de hamer en sikkel geen bewuste 
strategie van de Russische bolsje-
wieken of de Communistische Inter-
nationale, maar een spontaan proces 
dat niet overal op dezelfde manier 
verliep. 
 In dit college vertelt Dennis Bos 
over de oorsprong van het Sovjet-
symbool, de wijze waarop de hamer en 
sikkel na 1917 hun rondgang door 
de wereld maakten en vooral op de 
introductie van het partijsymbool in 
Nederland. Hoe kwam de hameren 
sikkel hier terecht, wie waren daarvoor 
verantwoordelijk en hoe werd de hamer 
en sikkel door Nederlandse communis-
ten gebruikt?

 WO | 20 | 12
Battalion

120 min, 2015, 
met inleiding door Henk Kern

Een oorlogsfilm geschreven en 
geproduceerd door Igor Ugolnikov en 
geregisseerd door Dmitriy Meshiev, 
met steun van het Russische ministerie 
van Cultuur, de Russische Militaire 
Historische Maatschappij en de 
Russische Geografische Maatschappij.
 Het vertelt het verhaal van het 
eerste Russische Vrouwenbataljon van 
de Dood, een bataljon onder leiding 
van Mariya Bochkareva dat vocht in de 
Eerste Wereldoorlog. Het bataljon werd 
opgericht in Petrograd op bevel van 
de Voorlopige Regering in 1917.
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In this series of lectures experts will 
provide a broad perspective and 
qualified background information 
on these global challenges. Each first 
Wednesday of the month a new 
present-day issue takes center stage in 
this series.

Every first Wednesday of the month
November 1 and December 6
7:00 pm – 8:30 pm
Auditorium
Leiden University College
Anna van Buerenplein 301
The Hague

All welcome!
Entrance is free
Limited seats available – please register 
in advance through our website!

Further information and registration:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

This series is a co-production of Studium 
Generale and the Research Centre of 
Leiden University College.

1|11 - 6|12 • 2017
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Global Challenges

 WED | 01 | 11
The Future of Tropical Coral 
Reefs

Speaker: Dr. Nicole de Voogd, Senior 
researcher Marine Biodiversity, 
Naturalis Biodiversity Center
Discussant: Dr.ir. Thijs Bosker, 
Assistant Professor in Environmental 
Science, Leiden Universtity College

Coral reefs are the most diverse marine 
ecosystems in the world. They provide a 
wealth of ecosystem services, ranging 
from fisheries, tourism, to coastal 
protection. However, several global 
processes are expected to have a 
profound impact on coral reefs, 
particularly those processes related to 
global climate change such as ocean 
acidification and elevated seawater 
temperatures. In addition, the intensity 
of human activities, that adversely 
affect coral reefs is expected to increase 
due to population growth and rapid 
urbanization. Hence, coral reefs face a 
grim future; can coral reefs persist at all 
and how does a world without coral 
reefs look like?

 WED | 06 | 12
Space Law

Speaker: Dr. Tanja Masson-Zwaan, 
Assistant Professor and Deputy 
Director of the International Institute 
of Air and Space Law, Leiden 
University
Discussant: to be announced

Space law is a relatively new field of law 
that emerged after the first artificial 
satellite, Sputnik 1, was launched into 
outer space in 1957. A number of 
international legal instruments 
governing the use of outer space for 
peaceful purposes was adopted within 
the framework of the UN since the late 
1960s. The increased use by public and 
private entities made outer space 
contested, congested and competitive. 
This meant that the law also had to 
evolve, leading to the adoption of 
multilateral cooperation agreements, 
international guidelines, and national 
legislation. Exciting new opportunities 
now loom on the horizon, such as space 
mining, private spaceflight, mega-con-
stellations of small satellites, or settling 
on Mars. This talk will provide some 
background on the international law of 
outer space and give some insight into 
the legal challenges that lie ahead.
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 Door Norbert Peeters

De DRU Cultuurfabriek in het Achter-
hoekse Ulft, is de bakermat van de 
Nederlandse gietijzerindustrie. Het DRU 
fabriekscomplex was een van de oudste 
in Nederland. Hoewel de metaalindu-
strie inmiddels verdwenen is, zie je 
binnen de voormalige fabrieksmuren 
de talloze potten, pannen, badkuipen, 
gaskachels en andere voorwerpen 
die deze gieterijen produceerden. 
Tegelijkertijd roepen de beelden van 
smeltkroezen, hoogovens en andere 
machinerie ook de herinnering op aan 
de helse omstandigheden waarin de 
arbeiders moesten werken. Sommige 
omwonenden keken kritisch naar 
de komst van de cultuurfabriek. De 
gietijzerindustrie wordt gezien als een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis van 
de Achterhoek. Talloze DRU-arbeiders 
stierven al op jonge leeftijd aan 
longziektes en andere lichamelijke 
aandoeningen, en dat alles voor een 
schamel hongerloon. 

Ook de Amerikaanse filosoof Henry 
David Thoreau vat in zijn beroemde 
boek Walden (1854) de schaduwzijde 
van de industriële revolutie kern-
krachtig samen: ‘Wij rijden niet op de 

De Oktoberrevolutie
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over de rails te rijden, hebben vele 
anderen de pech om overreden te 
worden. Hiermee wijst Thoreau zijn 
lezers op de hoge tol die de industriële 
revolutie eist van de arbeidersklasse. 
De voorspoed van de kleine boven-
klasse staat in schril contrast met de 
erbarmelijke omstandigheden 
waaronder spoorwerkers en andere 
arbeiders moesten werken.
 Volgens de Duitse filosoof Karl Marx 
zou de steeds verdergaande uitbuiting 
van de arbeidersklasse uiteindelijk 
ontaarden in een revolte. Hoewel hij 
deze opstand zag als een onvermijde-
lijke uitkomst van de industriële 
vooruitgang en kapitalistische 
marktwerking, acht hij het nodig ook 
zelf op te roepen tot revolutie. Zijn 
Kommunistisches Manifest (1848) sluit 
hij af met de oproep “Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch!”. Hoewel zijn 
politieke pamflet nauwelijks bekend-
heid genoot, bleek Marx’ idee dat er in 

trein, hij rijdt op ons’. Thoreau vraagt 
vervolgens om een blik te werpen op de 
bielzen onder de rails en je in te denken 
dat elke dwarsligger een mens is. Waar 
sommigen het genoegen hebben om 

vervolg zie p. 18
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16 Agenda

19.30 Dr. Henk Kern Komst en uitkomst van de Russische Revolutie  

7:00 pm Dr  Nicole de Voogd The Future of Tropical Coral Reefs
19.30 Drs. Tanja van Kootte &  Inleiding bij de serie: De Reformatie  Breuk of continuïteit?

 dr. Jan Wim Buisman
19.30 Dr. Tine Wilde De Daimonion van Socrates Over religieuze ervaring en artistieke processen

19.30 Inleiding Henk Kern Film/Movie: Tsar to Lenin 63 min, 1937

19.30 Dr. Jan Frans van Dijkhuizen A Reformation of Suffering? Protestantse antwoorden op lijden en ziekte

19.30 Dr. Otto Boele De Revolutie en de Russische literatuur Hoe nu verder? 

21.00 Inleiding dr. Jan Sleutels Film/Movie: Metropolis 150 min, 1927

19.30 Dr. Olga van Marion Protestantse heiligen?
19.30 Dr. Ella Reitsma Ode aan Maria Sibylla Merian
19.30 Inleiding Otto Boele Film/Movie: The end of St. Petersburg 90 min, 1927

19.30 Prof.dr. Mirjam de Baar De Reformatie Nieuwe visies op de sekseverhoudingen?

19.30 Dr. Pepijn Brandon Russische Revolutie in de polder ‘Bolschewikkies’ in de Kipstraat 
19.30 Voorprogramma door SG Hotel informatie

19.30  Dr. Johannes Müller Reformatie en religieuze migratie
7:00 pm Dr Tanja Masson-Zwaan Space Law
7:30 pm Prof. James Benn Buddhist Aspects of Health and Wellness in Premodern Chinese Tea Culture
19.30 Prof.dr. Judith Pollmann  Reformatie en collectieve herinnering
19.30 Dr. Dennis Bos De hamer en de sikkel 
19.00 Inleiding Henk Kern Film/Movie: Battalion 120 min, 2015

*This lecture is in English.

** The short introductions to the movies are in Dutch; 

the movies are silent, narrated in English or 

with English subtitles.
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industrielanden zoals Engeland, 
Frankrijk, Duitsland en de Verenigde 
Staten een revolutie zou uitbreken 
waarheid te worden. In hetzelfde jaar 
braken in Frankrijk, Italië en Oostenrijk 
opstanden uit. Maar deze werden al 
snel neergeslagen. Wat Marx echter 
niet had kunnen bevroeden is dat de 
eerste ‘communistische’ revolutie 
zou uitbreken in Rusland.
 Marx zag in tsaristisch Rusland 
weinig potentieel voor een arbeiders-
revolte, vooral omdat het reusachtige 
land nog steeds grotendeels een 
agrarische samenleving was. Niettemin 
zie je na Marx’ overlijden de eerste 
scheuren ontstaan in het tsarenrijk. 
Het uitzichtloze wapengekletter van de 
Eerste Wereldoorlog, dat gepaard ging 
met enorme voedselschaarste, zorgt in 
maart 1917 voor stakingen en protesten 
onder arbeiders en soldaten in de 
hoofdstad Petrograd (Sint Petersburg). 
De tsaar geeft opdracht aan zijn 
troepen om de opstand met geweld 
neer te slaan. Dit blijkt enkel olie op het 

vuur en als gevolg hiervan breekt begin 
maart de Februarirevolutie uit (in 
Rusland gold nog de Juliaanse kalender, 
die op dat moment bijna twee weken 
achterliep op de in het Westen 
gehanteerde Gregoriaanse kalender). 
In de anarchie en chaos die volgt in 
het kielzog van de ineenstorting van de 
Russische staat, pogen de Bolsjewieken 
(een kleine politieke beweging) de 
macht te grijpen.
 Op 3 april arriveert Vladimir Iljitsj 
Oeljanov, beter bekend als Lenin, per 
treinwagon op het Finlandstation in 
Petrograd. Gedurende elf jaar heeft hij 
in ballingschap geleefd, maar nu kan 
hij met hulp van de Duitsers terugkeren 
naar zijn thuisland. Al op jonge leeftijd 
maakt het gedachtegoed van Marx een 
diepe indruk op hem. Op zijn twintigste 
besluit hij het Kommunistisches Mani-
fest in het Russisch te vertalen. 
En als hij aankomt in Petrograd is hij 
voornemens de eerste communistische 
staat te stichten. Zodra hij de trein-
wagon verlaat wordt hij warm onthaald 
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De Oktoberrevolut ie

door een erewacht van matrozen. 
Overal wapperen rode vlaggen en 
spandoeken en het orkest speelt de 
Marseillaise. Lenin besluit het volk toe 
te spreken en klimt op een pantser-
wagen: “Kameraden, soldaten, 
matrozen en arbeiders! Het verheugt 
mij, u te kunnen begroeten, gij, die de 
glorierijke revolutie vertegenwoordigt, 
die zijt de voorhoede van het prole-
tarische wereldleger.” Hij sluit zijn 
toespraak af met de woorden: “Leve de 
internationale socialistische revolutie!”

Het duurt nog zeker zeven maanden 
voordat zijn bolsjewistische partij de 
macht grijpt. Op 7 november (25 
oktober volgens de Russische kalender) 
pleegt de Rode Garde van de bols-
je-wieken een staatsgreep, die later de 
geschiedenisboeken ingaat als de 
Oktoberrevolutie. Eén voor één 
bezetten de rebellen belangrijke over-
heidsgebouwen. Het winterpaleis en de 
hoofdkazerne worden omsingeld en 
met het invallen van de nacht begint de 
op de Newa geankerde kruiser Aurora 
de beschieting van het paleis. Na de 
Oktoberrevolutie grijpen de bolsje-
wieken onder leiding van Trotski en 
Lenin de macht en wordt de naam van 
hun partij veranderd in de Russische 
Communistische Partij. In een paar 
decennia leeft een derde van de 
wereldbevolking onder communisti-
sche regimes. In de lezingenreeks 
Rondom de Russische Revolutie blikt 
Studium Generale terug op deze 
belangrijke historische gebeurte-
nissen. 
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Lezingen op maandagavonden
6, 13, 20 en 27 november
4 en 11 december
19.30 - 21.00 uur
6 november: 19.30 - 21.45 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Deze serie is tot stand gekomen op 
initiatief van het Leiden University 
Centre for the Arts in Society (LUCAS) en 
is een samenwerking tussen LUCAS, 
het Leiden University Centre for the 
Study of Religion (LUCSoR), het Leidse 
Instituut voor Geschiedenis en Studium 
Generale.

Breuk of continuïteit?

In 2017 is het 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther zijn stellingen over 
de aflaathandel publiceerde. Zijn 
hervormingsideeën brachten een 
kettingreactie teweeg die een einde 
maakte aan de religieuze eenheid van 
Europa. Maar wat was zo revolutionair 
aan Luthers boodschap en welke 
verandering bracht de Reformatie in de 
praktijk?

Deze reeks verkent zowel het ver-
nieuwende als het behoudende 
karakter van de pluriforme Europese 
Reformatie. We kijken naar de invloed 
van de kerkhervormingen op de 
Europese cultuur en het dagelijks leven 
van mensen en belichten de gevolgen 
voor sekseverhoudingen, heiligen-
verering, de omgang met lijden en het 
ontstaan van nieuwe religieuze 
identiteiten. 

6|11 - 11|12 • 2017
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 MA | 06 | 11
Inleiding bij de serie
De Reformatie 
Breuk of continuïteit?

Drs. Tanja Kootte, J.G. van Oord Jzn. 
conservator voor het Nederlands 
protestantisme, Museum Catha-
rijneconvent, Utrecht
Dr. Jan Wim Buisman, universitair 
docent Geschiedenis van het 
christendom, Leiden University Centre 
for the Study of Religion (LUCSoR), 
Universiteit Leiden

Binnenkort is het 500 jaar geleden dat 
de Augustijner monnik Martin Luther 
de aanzet gaf tot de protestantse 
Reformatie. Toch wilde Luther destijds 
allerminst een eigen kerk stichten, maar 
‘slechts’ de ene middeleeuwse kerk 
hervormen. Wat dat betreft staat Luther 
in een lange traditie, want sinds haar 
ontstaan had de westerse kerk reeds tal 
van dergelijke bewegingen gekend. 
Waarom slaagde de kerk er niet in de 
lutherse hervormingsbeweging 
binnenboord te houden? Wat lag ten 
grondslag aan deze breuk en wat was 
precies zo revolutionair aan Luthers 
boodschap? Het zal blijken dat er 
niet gesproken kan worden van één 
Reformatie, maar dat er diverse 
varianten zijn, protestantse en 
katholieke.
 Weldra ontstond er een felle strijd 
tussen hervormingsgezinden en 
aanhangers van de oude kerk. Een 
conflict dat niet alleen met militaire 

middelen werd uitgevochten, maar ook 
met pen en penseel. De verbeelding van 
de Reformatie diende een polemisch 
doel en de persoon van Luther speelde 
daarin een belangrijke rol, ook in de 
Nederlanden.

 MA | 13 | 11
A Reformation of Suffering? 
Protestantse antwoorden op lijden en ziekte

Dr. Jan Frans van Dijkhuizen, 
universitair docent Engelse 
letterkunde, LUCAS, Universiteit 
Leiden

De Protestantse Reformatie was ten 
dele een poging om de religieuze 
betekenis van menselijk lijden – een 
centraal thema in het Christendom – 
opnieuw te definiëren. Protestantse 
geestelijken schreven grote hoeveel-
heden troostliteratuur, waarin zij hun 
kudde uitlegden hoe je met lijden om 
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500 jaar Reformatie

diende te gaan. Ook boden hervormers 
zich over de vraag hoe mensen zich 
dienen te verhouden tot het lijden van 
Christus, alsook tot het lijden van 
de medemens. Hierbij zetten zij zich af 
tegen laatmiddeleeuwse katholieke 
ideeën, maar konden die ideeën 
tegelijkertijd ook niet volledig ver-
werpen.

 MA | 20 | 11
Protestantse heiligen?

Dr. Olga van Marion, universitair 
docent Oudere Nederlandse 
letterkunde, LUCAS, Universiteit 
Leiden

Met de opkomst van het protestantisme 
in West-Europa leek de rooms-katho-
lieke heiligenverering voor de nieuwe 

gelovigen passé. De beeldenstorm van 
1566 was er niet voor niets geweest. 
Ook de heiligenkalender leek aan 
waarde te hebben ingeboet. Toch ligt 
het wat genuanceerder. Ook protestan-
ten hebben behoefte aan rolmodellen 
die voorbeeldig gedrag vertonen en ook 
zij geven graag met behulp van een 
‘heilige’ persoon uitdrukking aan hun 
persoonlijke of collectieve identiteit. 
In dit hoorcollege onderzoeken we een 
aantal historische en Bijbelse figuren die 
als protestantse heiligen zijn vereerd. 
Bestaan er in dit opzicht verschillen 
tussen de verschillende stromingen 
binnen de Reformatie?

 MA | 27 | 11
De Reformatie
Nieuwe visies op de sekseverhoudingen?

Prof.dr. Mirjam de Baar, hoogleraar 
Cultuurgeschiedenis van het 
christendom van de vroegmoderne 
tijd, LUCSoR, Universiteit Leiden 

Een van de nieuwe leerstellingen die 
met de Reformatie werd ingevoerd, was 
het algemeen priesterschap der 
gelovigen. Voortaan hoefden gewone 
gelovigen zich niet langer te onder-
werpen aan het gezag van de priester als 
bemiddelaar tussen God en mens. Zij 
waren nu zelf verantwoordelijk voor hun 
zielenheil. Dat was een radicale breuk 
met de rooms-katholieke heilsleer. Maar 
wat betekende het in de praktijk voor 
mannelijke én vrouwelijke gelovigen? 
Bood het vrouwen nieuwe mogelijk-
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heden om een actieve rol in de kerk 
te gaan vervullen? Leidde het tot 
andere gezagsverhoudingen tussen de 
seksen? Zijn er in dit opzicht duidelijke 
verschillen te ontwaren tussen de 
verschillende stromingen binnen de 
Reformatie?

 MA | 04 | 12
Reformatie en religieuze 
migratie

Dr. Johannes Müller, universitair 
docent Duitse taal en cultuur, LUCAS, 
Universiteit Leiden

De Reformatie verdeelde Europa niet 
alleen als continent, maar ook op 
lokaal en regionaal niveau. Als vorsten 
of stadsbesturen vóór of tegen de 
Reformatie hadden gekozen waren 
aanhangers van andere confessies vaak 
gedwongen hun woonplaats te verlaten. 
Religieuze vervolging leidde in Europa 
gedurende de 16de eeuw dan ook tot 
honderdduizenden vluchtelingen. 

In dit hoorcollege gaan wij in op de 
vroegmoderne omgang met migratie en 
religieuze diversiteit. Met de focus op 
het Nederlandse en Duitse taalgebied 
wordt belicht hoe religieuze conflicten 
tot grote migratiestromen leidden, hoe 
de toenmalige maatschappijen hierop 
reageerden en hoe de vluchtelingen hun 
nieuwe woonplaatsen vormden.

 MA | 11 | 12
Reformatie en collectieve 
herinnering

Prof.dr. Judith Pollmann, hoogleraar 
Vroegmoderne Nederlandse 
geschiedenis, Instituut voor 
Geschiedenis, Universiteit Leiden

Vriend en vijand zijn het er al vijf 
eeuwen over eens dat de Reformatie 
een belangrijke en gedenkwaardige 
gebeurtenis is in de geschiedenis van 
het Europa. Maar de ideeën over de 

aard en het belang van die Reformatie 
zijn in de afgelopen vijfhonderd jaar wel 
erg veranderd. Zag Luther zichzelf nog in 
strijd met de duivel, sinds de Verlichting 
is hij juist vaak gepresenteerd als 
een voorloper van modernisering, 
emancipatie en zelfs van secularisering. 
In deze lezing verklaren we de vele 
gedaantes waarin Luther en de 
hervorming sinds 1517 zijn herdacht, 
gevierd en verguisd. 

Hutspot
Luther is vaak 

gepresenteerd als een 
voorloper van de verlichting
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Hutspot SG is de titel waaronder 
we lezingen, cabaretvoorstellingen, 
filmavonden en andere evenementen 
scharen die losstaan van onze 
thematische reeksen.

Hutspot (stew or hotchpotch, but 
certainly not meant in a pejorative 
sense) SG is the title under which we 
announce lectures, performances, 
film nights and other events that are 
not part of our lecture series. 

See next page for details!
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 DI | 07 | 11 
De Daimonion van Socrates
Over religieuze ervaring en artistieke 
processen

Dr. Tine Wilde, leeft en werkt in 
Amsterdam. Zij studeerde autonome 
kunst aan AKI Academie voor Kunst & 
Design in Enschede en filosofie aan 
de Universiteit van Amsterdam. Zij 
promoveerde aan dezelfde universiteit 
op een combinatie van filosofie en 
kunstwerken in project Do not Erase 
en publicatie Remodel[l]ing Reality.

Socrates noemde het zijn Daimonion: 
een verborgen reisadviseur die hem 
beschermde op zijn levensreis door hem 
te weerhouden van iets dat hij op het 
punt stond uit te voeren. Socrates 

luisterde altijd zeer zorgvuldig naar deze 
gids, want volgens hem kwam deze stem 
van de Godheid. Kunnen we de Daimo-
nion van Socrates vergelijken met wat 
wij God of Beschermengel noemen? 
Of heeft het meer weg van iets dat de 
(para)psychologen een mentale radar 
noemen: een functie van het menselijk 
onderbewustzijn? Misschien is het 
alleen een ander woord voor ‘lot’? Wat 
het ook moge zijn, het is iets onzicht-
baars en verborgens, maar desalniet-
temin actief buiten of binnen in onszelf 
als vorm van geïntensiveerde kennis. 
 In deze presentatie wordt de 
Daimonion van Socrates onderzocht in 
relatie tot het concept van religieuze 
ervaring aan de ene kant en de artistieke 
processen die de kunstenaar gebruikt 
bij het maken van nieuw werk aan de de 
andere kant. Met als doel aan te tonen 
dat de Daimonion een teken is van ons 
evolutionair potentieel. 
 19.30-21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DO | 16 | 11
Metropolis
Op 16 november vertoont Het Kijkhuis 
in samenwerking met Studium Generale 
de moeder der sci-fi films: Metropolis. 
Deze stomme film werd geregisseerd 
door de Duitse Fritz Lang en verscheen 
in 1927 voor het eerst op het doek. 

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale
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Metropolis vertelt het verhaal van 
een distopische samenleving in 2016 in 
de gelijknamige futuristische stad 
Metropolis, vol wolkenkrabbers en 
luchtviaducten. De bevolking van deze 
industriële leviathan kent een scherpe 
tweedeling, tussen een welvarende 
bovenlaag die continu feestviert en een 
ploeterende onderlaag van proletariërs 

die in de diepe krochten van de stad 
zware monotone arbeid verrichten. 
Daar komt verandering in als de zoon 
van de kille technocratische leider 
verliefd wordt op een arbeidersmeisje.
 Het architectonische futurisme van 
regisseur Fritz Lang drukte zijn stempel 
op talloze Hollywood kaskrakers. Zo 
baseerde Ridley Scott het futuristische 
Los Angeles van Blade Runner (1982) op 

Metropolis. Hetzelfde geldt voor 
Gotham City van Tim Burtons Batman 
(1989) en menig andere sci-fi film. 
Hoewel Metropolis in eerste instantie 
flopte, groeide de film vanaf de jaren 
zestig uit tot een absolute cult-hit. Het is 
de eerste film die Unesco toevoegde 
aan de Werelderfgoedlijst. 
 Voor de vertoning is gekozen voor de 
lange versie van 150 minuten. 
	 De	film	zal	worden	begeleid	door	
pianist	Matteo	Myderwyk	en	zal	worden	
ingeleid door dr. Jan Sleutels, universitair 
docent,	Institute	for	Philosophy,	
Universiteit Leiden.
 21.00 uur
 Kijkhuis Leiden
 Vrouwenkerksteeg 10
 2312 WS Leiden

 DI | 21 | 11
Ode aan Maria Sibylla Merian

Dr. Ella Reitsma is auteur, journalist 
en kunsthistorica

Het is dit jaar exact drie eeuwen geleden 
dat de natuurgeleerde en kunstenares 
Maria Sibylla Merian (1647-1717) 
overleed. Reden genoeg om het leven 
en werk van deze bijzondere vrouw 
onder de aandacht te brengen. Al vanaf 
haar vroege jeugd is Merian geïnteres-
seerd in alles wat kruipt, krioelt en 
rondklappert. Gedurende haar leven 
ontpopt zij zich tot empirische 
natuurvorser en een begaafd schilderes. 
In 1699 steekt zij op 52-jarige leeftijd 
samen met haar dochter de Atlantische 
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Oceaan over om de insecten van 
Suriname te vereeuwigen. Op basis van 
deze natuurexpeditie schrijft en 
schildert zij haar meesterwerk 
Metamorphosis insectorum Surinamen-
sium (Verandering van de Surinaamse 
insecten, 1705). Uniek aan haar 
kunstwerken is dat zij insecten en 
andere wezens afbeeldt in hun biotoop 
met de bijhorende waardplanten. 
Daarbij heeft zij vooral aandacht 
voor de metamorfose van eitje tot rups, 
pop en vlinder. Merian ziet in deze 
transformatie ook een religieuze 
metafoor. Volgens haar verbeeldt de 
rups het aardse leven van de mens, de 
cocon onze tijdelijke dood en de vlinder 
de hemelvaart van de menselijke ziel. 

Tijdens deze lezing vertelt Merian-
kenner Ella Reitsma meer over deze 
muze van de entomologie.   
 19.30-21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DO | 30 | 11
Hotel informatie
Theatergroep tgECHO
Gemiddeld	bestaat	een	ruitenwisser-
leven	uit	150.000	wisbewegingen.	Als	de	
haan	in	een	groep	kippen	overlijdt,	
transformeert	een	van	de	hennen	in	een	
haan.
 Zomaar wat feiten. Informatie die we 
tot ons kunnen nemen, opslaan in ons 
brein of zo snel mogelijk weer vergeten. 
Vroeger leerden we feiten op school of 
uit de encyclopedie. Tegenwoordig 
kunnen we informatie 24/7 opzoeken 
via onze smartphones. En ook als we 
niet actief zoeken, slaat de informatie 
ons overal om de oren. Wat doet deze 
overdaad aan informatie met ons?
 In een oneindig groot hotel lopen 
gasten in en uit. Figuren zoals een graaf, 
een staljongen, een oude weduwe en 
een bankier. Sommigen zijn pas een dag 
in het hotel, anderen misschien al 100 
jaar. De gasten dienen informatie tot 
zich te nemen en te verspreiden. Soms 
zinnige, soms foutieve of geheime...
 Hotel	Informatie is een absurde 
klucht over de relatie tussen mens en 
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informatie. In dit oneindig groot hotel 
zijn misverstanden aan de orde van 
de dag en loopt de ingewikkelde plot 
steeds verder uit de hand.
 Studium	Generale	verzorgt	tussen	
19.30 en 20.15 uur een inleiding op de 
voorstelling.	Meer	informatie	hierover	
vindt	u	later	op	onze	website.
 19.30 uur
 Theater Ins Blau
 Haagweg 6 
 2311 AA Leiden
 Meer informatie en kaartverkoop:
 www.theaterinsblau.nl
 Entree:
 Normaal 16,50 euro
 CJP 14,00 euro
 Studenten 10,00 euro
 (kaart alleen geldig op vertoon van 
 een studentenkaart; dus neem je 
 studentenkaart mee)

 DO | 07 | 12
Buddhist Aspects of Health and 
Wellness in Premodern Chinese 
Tea Culture

James A. Benn received his PhD from 
UCLA in 2001 and is now Professor 
of Buddhism and East Asian Religions 
at McMaster University. He studies 
Buddhism and Daoism in medieval 
China.

Buddhist ideas, institutions and 
individuals were influential in the 
creation of Chinese tea culture from at 
least the eighth century onwards. Tea 
was often promoted by Buddhists as an 

alternative to alcohol. Especially 
because tea was extolled for its abilities 
to support strenuous meditation 
practice. However, were there particular 
Buddhist discourses of health and 
wellness with regard to tea drinking? 
In this lecture, we will explore the 
surviving textual, artistic and material 

evidence in order to understand better 
some of the virtues of tea consumption 
from a Chinese Buddhist perspective.
 7:30 pm - 9:00 pm
 Room B104
 Oude Sterrewacht
 Sterrewachtlaan 11
 Leiden



Studiepunten verkrijgbaar
Studium Generale is een samenwerking 
aangegaan met het Honours College FSW en 
Honours College Campus Den Haag. Deze 
samenwerking biedt Honours-studenten de 
mogelijkheid om 3 ECTS aan studiepunten 
krijgen voor het bijwonen van de activiteiten 
van Studium Generale. Hiertoe dient de 
module Lectures and Journalism gevolgd 
te worden. Voor meer informatie: 
neem contact op met Marian Verhallen via 
verhallen@fsw.leidenuniv.nl

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 tweewekelijks verstuurd en 
geeft een overzicht van de activiteiten die 
Studium Generale Leiden organiseert.

Oplage: 3500 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden
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