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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.universiteitleiden.nl/studium-generale
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.universiteitleiden.nl/studium-generale
www.facebook.com/studium.generale.
universiteit.leiden
www.twitter.com/sgleiden



Voorwoord
In de voorjaar ontluiken de eerste 
bloemen, botten de bomen uit en maakt 
het grijsgrauwe landschap plaats voor 
lommerrijk groen. In de zomer komt de 
natuur op stoom en toont haar ware 
weelde. Niet alleen in de natuur maar 
ook aan de universiteit tekent de 
overgang van lente naar zomer zich af. 
Tentamenstress hangt in de lucht en 
studenten drommen samen voor de 
collegezalen om de laatste lessen bij te 
wonen. De universiteit draait op volle 
toeren, op weg naar haar welverdiende 
zomerse rust. Maar waar hard gewerkt 
wordt, moet ook ruimte zijn voor 
ontspanning en vertier. 

In de maanden april en mei bieden wij 
opnieuw een gevarieerd lezingen-
programma aan. Verdiep je met 
Korea-deskundige Remco Breuker als 
gids in de netelige en alarmerende 
toestand in Noord-Korea. Denk mee 
over de rol van transparantie en 
geheimhouding in een moderne 
democratie. Ga met hoofdconservator 
Pieter ter Keurs in vogelvlucht door twee 
eeuwen Rijksmuseum van Oudheden. 
En bekijk met evolutiebioloog Menno 
Schilthuizen hoe evolutie zelfs 
plaatsvindt vlak buiten het kamerraam 
van je huis. En nog veel meer!

Preface
During springtime delicate flowers start 
to bloom, the trees begin their budding 
and the landscape turns from a dullish 
grey to a shady green. In the summer 
nature gathers steam, and displays its 
true opulence. The transition of these 
seasons is not only evident in nature, but 
also at the university. Exam stress is in 
the air and students gather in large 
numbers to attend the last lectures. 
The university is running at full speed, 
towards a well-deserved summer 
vacation. However, where work is hard, 
there must also be room for relaxation 
and entertainment. 

In the months of April and May we offer 
a varied program of lectures. Immerse 
yourself in the bizarre and alarming state 
of North Korea, with Korea expert 
Remco Breuker as a guide. Ponder the 
role of transparency and secrecy plays in 
a modern democratic state. Gain a bird’s 
eye view of two centuries of Leiden’s 
National Museum of Antiquities, with 
head curator Pieter ter Keurs. And take a 
look outside with evolutionary biologist 
Menno Schilthuizen to observe how 
evolution is taking place right outside 
your windowsill. And much more!
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Hutspot SG is de titel waaronder we 
lezingen, cabaretvoorstellingen, 
filmavonden en andere evenementen 
scharen die losstaan van onze 
thematische reeksen.

Praktische informatie over tijden en 
locaties vindt u op de volgende pagina’s.
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 DI | 3 | 04
De Seksshop van Europa 
Seksuele Revolutie in de Gouden Eeuw

Prof.dr. Inger Leemans, hoogleraar 
Cultuurgeschiedenis, opleiding 
Geschiedenis, Faculteit der Letteren, 
Vrije Universiteit Amsterdam

Aan het einde van de Gouden Eeuw 
beleefde Nederland zijn eerste 
porno-hausse. In de Republiek der 
Verenigde Nederlanden hadden 
drukkers en schrijvers een veel ruimere 
vrijheid dan in de rest van Europa, waar 
centralistische monarchen nog de 
scepter zwaaiden. Nederland groeide zo 
uit tot de ‘seksshop van Europa’, van 
waaruit de Latijnse, Franse, Italiaanse, 
en Duitse pornowerken verspreid 
werden. Maar ook de thuismarkt werd 
bediend – met porno van eigen 
bodem. 
 Die Nederlandse pornowerken zijn 
interessant omdat ze niet alleen heel 
inventief zijn in het opwekken van de 
lust van de lezer, maar omdat ze 
tegelijkertijd nog zo veel meer doen. 
In De doorluchtige daden van Jan Stront, 
opgedragen aan het kackhuys uit 
1680 gaat de porno hand in hand met 
vele poep- en piesgrappen en grappige 
scenes waar geslachtsdelen eigen 
ideeën en gevoelens blijken te hebben. 
Door te laten zien dat niet de geest, 
maar de lichamelijkheid de wereld 
beheerst, waren dit soort romans 
eigenlijk zeer gezagsondermijnend. 
Zinnenprikkeling en lachlust zijn de 

dragers van radicale nieuwe visies op 
mens en seksualiteit. Zo wordt de 
seksshop van Europa ook het centrum 
van de eerste seksuele revolutie waar 
seks tot wetenschap wordt gemaakt en 
pleidooien voor vrijere seksuele moraal 
botsen tegen de grip van kerk en staat. 
Een vergelijking met de jaren 1960/1970 
ligt hierbij voor de hand.
 Enkele drukkers namen de 
hoofdmoot van deze porno-productie 
voor hun rekening, zoals de beruchte 
Timotheus ten Hoorn uit Amsterdam. 
Hij werd herhaaldelijk vervolgd en veel 
van zijn drukken zijn verdwenen, want 
de radicaliteit van zijn drukwerk 
overschreed uiteindelijk toch ook de 
regels van de relatief ruimhartige 
Nederlandse Republiek.
 In deze lezing zal Inger Leemans u 
terugvoeren naar de eerste Seksuele 
Revolutie uit de Gouden Eeuw.

 Lezing naar aanleiding van de 
 tentoonstelling Porno op Papier. 
 Taboe en tolerantie door de eeuwen 
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 heen, 22 maart t/m 24 juni 
 in Museum Meermanno, 
 Den Haag
 19.30-21.00 uur
 Zaal 202
 Wijnhavengebouw
 Turfmarkt 99
 2511 DP Den Haag

 DO | 5 | 04
The Bright Side of Life

Een komische en confronterende 
muzikale voorstelling met live muziek, 
over een acteur die zijn thuisland, 
waar hij beroemd en geliefd was, moet 
ontvluchten. Eenmaal in Nederland 
gaat hij inburgeren en op zoek naar 
nieuw publiek.

The Bright Side Of Life gaat over hoe je 
als persoon omgaat met het achterlaten 
van je oude wereld en het integreren in 
een nieuwe. Uiteindelijk blijkt dat niet 
daar waar je vandaan komt, maar daar 
waar het goed met je gaat, je thuis is. 
Bright O. Richards was zelf een beroemd 
acteur in Liberia, maar moest 20 jaar 
geleden vluchten vanwege de burger-
oorlog. Theater hielp hem een nieuw 
bestaan op te bouwen in Nederland. Hij 
volgde de acteursopleiding in Arnhem, 
maakte voorstellingen bij het Ro Theater 
en speelt sinds 2009 het stuk As I Left 
My Fathers House door het hele land. 
Ook is hij oprichter van New Dutch 
Connections: een stichting die o.a. 
theater inzet voor de empowerment van 
jonge nieuwkomers.

Koop een kaartje voor een 
vluchteling
Wil je een vluchteling / statushouder 
de kans te geven om de voorstelling 
te zien en lijkt het je leuk om nieuwe 
mensen te ontmoeten? Koop dan een 
kaartje voor jezelf en een vluchteling.
Er zal een speciaal voorprogramma 
georganiseerd worden waarbij je 
je introducé zal ontmoeten.
Nagesprek in samenwerking met de 
Universiteit Leiden
New Dutch Connections bundelt 
vanavond de krachten met 
Universiteit Leiden (Leiden Law 
Practices, Leiden Law Clinic en 
Studium Generale) om een nagesprek 
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te verzorgen en samen te kijken naar 
wat we kunnen doen om vluchte-
lingen in jouw stad verder te helpen. 
20.30-22.30 uur
Theater Ins Blau
Haagweg 6
2311 AA Leiden
www.theaterinsblau.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DI | 10 | 04
Porno in de roaring twenties

Dr. Bert Sliggers, verzamelaar en 
voormalig conservator Teylers 
Museum Haarlem, gastconservator 
tentoonstelling Porno op Papier

Amsterdam kon in de jaren twintig en 
dertig van de vorige eeuw niet tippen 
aan het zondige imago van Parijs en 
Berlijn. Toch ontstond hier op den duur 
ook een deels nieuwe uitgaanscultuur in 
danshuizen en cabaretzaaltjes. In een 
land waar de negentiende-eeuwse 

deugden huiselijkheid en zuinigheid 
waren, stond men niet te wachten op 
bijbehorende excessen als drankmis-
bruik, prostitutie en pornografie. Een 
aantal mondaine tijdschriften moesten 
de liefhebbers van dit nieuwe aanbod 
een hart onder riem steken. Ademden 
de eerste nummers nog een cabaretes-
ke sfeer, op den duur werden de bladen 
steeds scabreuzer. Justitie schaarde de 
uitgaven onder de noemer pornografie 
en begon een tegenoffensief.
 Er was een heus opsporingsorgaan, 
het Rijksbureau betreffende de 
bestrijding van den handel in vrouwen 
en kinderen en van den handel in ontuch-
tige uitgaven, dat opsporingswerk 
verrichtte, niet alleen naar drukkers en 
uitgevers, maar ook naar schrijvers en 
afnemers. Vanaf het oprichtingsjaar 
1914 werkte het Rijksbureau zich door 
stapels bladen en boekjes heen om vast 
te stellen of het nu wel of niet om 
pornografisch materiaal ging. 
 Een rijk geïllustreerde lezing over 
pornografie en prikkellectuur.

Lezing naar aanleiding van de 
tentoonstelling Porno op Papier. 
Taboe en tolerantie door de eeuwen 
heen, 22 maart t/m 24 juni in 
Museum Meermanno, 
Den Haag

 19.30-21.00 uur
 Zaal 202
 Wijnhavengebouw
 Turfmarkt 99
 2511 DP Den Haag

3|04 - 22|05 • 2018
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 MA | 16 | 04
Leidsch Louvre
Twee eeuwen Rijksmuseum van Oudheden

Prof.dr. Pieter ter Keurs, bijzonder 
hoogleraar Antropologie van 
materiële cultuur en hoofd collecties 
en onderzoek, Rijksmuseum van 
Oudheden

In 2018 viert het Rijksmuseum van 
Oudheden, gelegen aan het Rapenburg 
in Leiden, haar tweehonderdjarige 
bestaan. Precies twee eeuwen geleden 
besloot de toenmalige Koning Willem I 
dat het pas gestichte Koninkrijk der 
Nederlanden, net als Engeland en 
Frankrijk moest beschikken over een 
nationale oudhedencollectie. Caspar 
Reuvens, de grondlegger van het 
oudheidkundigmuseum en tevens de 
eerste hoogleraar in de Algemeene 
Oudheidkunde (thans Archeologie 
genoemd), werd aangesteld als 
missieleider. Hij bouwde in korte tijd het 
bescheiden Leidse kabinet van 
cultuurobjecten uit tot een oudheden-
collectie die mondiale faam geniet. 
Naast een indrukwekkende collectie 
Egyptische en Klassieke objecten, 
herbergt het museum vandaag de dag 
ook de vruchten van Nederlands archeo-
logisch onderzoek. Denk aan het 
gebogen zwaard uit het vorstengraf bij 
Oss of de Schaal van Ewijk. Tijdens deze 
lezing neemt hoofdconservator Pieter 
ter Keurs van het Rijksmuseum ons in 
vogelvlucht mee door twee eeuwen 
Rijksmuseum van Oudheden.

 19.30-20.30 uur
 Zaal 019
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 MA | 30 | 04
Gemaskerde krijgers
Het strijdtoneel van de Samoerai
Dr. Bas Verberk, conservator en auteur 
van Masked Warriors – The Battle Stage of 
the Samurai (2017)
Bij het woord ‘samoerai’ denk je aan 
manhaftige gevechten met bijhorend 
wapengekletter. Maar deze krijgselite in 
het feodale Japanse eilandenrijk waren 
naast gevreesde krijgers ook bescherm-
heren van kunst, cultuur en educatie. 
Buiten zich bekwamen in de krijgskunst 

maakten samoeari zich ook meester 
in verschillende kunstdisciplines 
zoals ikebana, schilderen en muziek. 
Gastconservator van het Japanmuseum 
Sieboldhuis, Bas Verberk, ontdekte nog 
een andere belangrijke inspiratiebron 
van de samoerai: nõ-theater. De band 
tussen krijgskunst en deze theaterkunst 
is uitgewerkt door Verberk in een 
prachtig geïllustreerd proefschrift 
getiteld: Masked Warriors – The Battle 
Stage of the Samurai. Naast deze 
publicatie is er tot 28 mei een gelijk-
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namige tentoonstelling in Japanmuseum 
SieboldHuis, met een bijzondere 
collectie maskers, helmen, harnassen en 
wapens. Tijdens deze lezing laat Verberk 
zien hoe de voorliefde van de samoerai 
voor theaterkunst een stempel drukte 
op hun wapenuitrusting.
 19.30-20.30 uur
 Zaal 019
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 MA | 14 | 05
Evolutie in het urbane oerwoud

Prof.dr. Menno Schilthuizen, 
evolutiebioloog en -onderzoeker, 
Naturalis Biodiversity Center in 
Leiden, hoogleraar Kenmerkevolutie 
en biodiversiteit, Universiteit Leiden 

Bij het woord evolutie denk je al snel 
aan de vinken op de Galapagoseilanden 
of de vlinders die fladderen door de 
dichte regenwouden van de Maleise 
Archipel. Dat is niet zo vreemd, het was 
op deze plekken waar de vaders van de 
evolutieleer Charles Darwin en Alfred 
Wallace voor het eerst inzicht verkregen 
in het proces van natuurlijke selectie en 
de opkomst van nieuwe variëteiten en 
soorten. Maar Menno Schilthuizen laat 
in zijn nieuwe boek When Darwin comes 
to town (de Nederlandse vertaling 
‘Darwin komt naar de stad’ verschijnt 
eind mei bij Uitgeverij Atlas Contact) 
zien dat Darwin en Wallace de stad niet 
hoefden te verlaten om evolutie te zien. 
Ook de stad fungeert als een eilanden-
archipel. Dankzij kunstmatige barrières 
raken populaties van elkaar gescheiden 
en dit werkt evolutie in de hand. 
Schilthuizen toont in zijn boek hoe het 
schaakbordpatroon aan straten, huizen, 
hoogbouw, parken en bermen het 
urbane oerwoud tot interessant 
ecologisch onderzoeksgebied maakt. 
Het is vooral opmerkelijk hoe snel 
soorten zich aanpassen aan de uit-
daging van een stadsbestaan. Met 
Menno Schilthuizen als expeditieleider 
bekijk je hoe evolutie plaatsgrijpt in 
de stad.
 19.30-20.30 uur
 Zaal 019
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

3|04 - 22|05 • 2018
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 DI | 22 | 05
Homo Ludens
Documentaire: De Spelende Mens

Dr. Léon Hanssen, cultuurhistoricus 
en onderzoeker, Tilburg School 
of Humanities and Digital Sciences
Sanne Rovers, regisseur De Spelende 
mens

Het boek Homo Ludens van Johan 
Huizinga bestaat precies 80 jaar. Ook is 
er de afgelopen jaren veel over ‘spel’ 
geschreven en gesproken door onder 
andere filosofen, cultuurwetenschap-
pers, kunstenaars en journalisten. 
Het onderwerp leeft, om het zo maar te 
zeggen. Vanavond ziet u de NTR- docu-
mentaire De Spelende Mens (27 min, 
regisseur Sanne Rovers, researcher Lara 
Aerts en producent Eefje Blankevoort).

 Als kind kun je alle dagen spelen. 
Maar naarmate je ouder wordt, krijg je 
meer verplichtingen en is er steeds 
minder tijd om te spelen. Bovendien, 
spelen is voor kinderen. Of niet?
 Ook volwassenen spelen. Nog 
steeds, of weer. Ze treden toe tot hun 

speelwereld waar het er weliswaar vaak 
bloedserieus aan toegaat, maar waar 
het tegelijkertijd toch niet ‘echt’ is. 
Sommige mensen spelen om te winnen. 
Anderen juist voor de adrenalinekick. 
Voor de een is het spel een sociale 
aangelegenheid, voor de ander juist een 
mogelijkheid om zich terug te trekken. 
Maar voor iedereen lijkt te gelden dat 
spelen hen even vrijmaakt van het 
dagelijks leven. 
 Toch wordt de spelende mens 
regelmatig als afwijkend gezien: beetje 
gek toch, zo’n volwassen man in een 
ridderpak? Of de spelers worden gezien 
als roekeloos, macho of monomaan. 
Waar ligt de grens tussen spel dat 
algemeen geaccepteerd is en spel dat 
de wenkbrauwen doet fronsen?
 De observerende film van 25 
minuten neemt de kijker mee in de 
belevingswerelden van elf verschillende 
spelen. Hoezeer de spelen in uitings-
vorm ook van elkaar verschillen, in zijn 
zoektocht naar vrijheid speelt de mens 
eigenlijk één universeel spel.
 Voorafgaand aan de documentaire 
zal Léon Hanssen spreken over het spel 
in en van de hedendaagse cultuur in het 
licht van Huizinga’s Homo Ludens.
 Na afloop van de lezing en documen-
taire kunt u vragen stellen aan de 
regisseur Sanne Rovers.
 19.00-21.00 uur
 Kijkhuis Leiden
 Vrouwenkerksteeg 10
 2312 WS Leiden

Hutspot
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14 Agenda

19.30 Prof.dr. Inger Leemans De Seksshop van Europa Seksuele Revolutie in de Gouden Eeuw  
19.30 Prof.dr. Remco Breuker Het Huis Kim      
7:00 pm Dr Vivienne Matthies-Boon Mental Health in Conflict Counter Revolutionary Trauma in Egypt  
20.30 Bright O. Richards The Bright Side of Life     
19.30 Prof.dr. Remco Breuker Noord-Korea en het buitenland    
19.30 Dr. Bert Sliggers Porno in de roaring twenties    
19.30 Prof.dr. Pieter ter Keurs Leidsch Louvre Twee eeuwen Rijksmuseum van Oudheden  
19.30 Prof.dr. Remco Breuker Noord-Koreaanse dwangarbeid in het buitenland  
19.30 Prof.dr. Remco Breuker Noord-Korea als dreiging    
19.30 Prof.dr. Paul Frissen Kritiek van de transparantie Waarom staat én burger geheimen mogen hebben 
19.30 Dr. Bas Verberk Gemaskerde krijgers Het strijdtoneel van de Samoerai    
 

7:00 pm Drs Tanja Masson-Zwaan Space Law      
19.30 Dr. Eric Boot De ‘Wet Huis’ voor klokkenluiders Een gemiste kans   
19.30 Prof.dr. Menno Schilthuizen Evolutie in het urbane oerwoud     
19.30 Dr. Constant Hijzen Paddenstoelen, eeuwig draaiende motoren en giganten in het geniep 
  Metafoorgebruik in de Nederlandse inlichtingengeschiedenis  

19.30 Dr. Eleni Braat ‘We zijn een duikboot’ Werken bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, jaren 1950-1990 
19.00 Dr. Léon Hanssen en Sanne Rovers Homo Ludens Documentaire: De Spelende Mens  

 april DI 3
  DI 3
  WED 4
  D0 5
  DI 10
  DI 10
  MA 16
  DI 17
  DI 24
  WO 25  
  MA 30

 mei WED 2 
  WO 9
  MA 14
  WO 16

  WO 23
  DI 22 
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19.30 Dr. Eleni Braat ‘We zijn een duikboot’ Werken bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, jaren 1950-1990 
19.00 Dr. Léon Hanssen en Sanne Rovers Homo Ludens Documentaire: De Spelende Mens  
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De Democratische Volksrepubliek van 
Korea (Noord-Korea) is allesbehalve 
wat ze zegt te zijn. Noord-Korea is niet 
democratisch, het volk heeft er niets 
te zeggen, het is geen republiek maar 
een feodale monarchie en zelfs 
helemaal Koreaans is het niet, het 
omvat slechts de helft van Korea. 
 Deze vier colleges gaan in op wat 
Noord-Korea nu ís, niet wat het ooit 
was en ook niet wat men denkt dat het 

zou moeten zijn. Dan blijkt Noord-
Korea niet geïsoleerd te zijn, maar juist 
internationaal economisch heel actief. 
Zo verdient het een fortuin door het 
grootste illegale uitzendbureau van 
de wereld te zijn, verwikkeld in de 
internationale mensenhandel. Toch 
onderschat de internationale gemeen-
schap Noord-Korea graag. We horen 
de holle retoriek, maar missen nogal 
eens de boodschap.
 De vier colleges gaan over het Huis 
Kim, Noord-Korea en het buitenland, 
de internationale slavenbrigades 
van Noord-Korea, en Noord-Korea als 
dreiging. We zien hoe het land in elkaar 
zit, waar het naartoe op weg is, hoe 
het dat doet en wat dat voor de rest van 
de wereld betekent.

Door Remco Breuker

Lezingen op dinsdagavonden
3, 10, 17 en 24 april
19.30-21.15 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Meer informatie: 
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale

Deze serie kwam tot stand in samen-
werking met Home Academy.

Prof.dr. Remco Breuker, hoogleraar 
Korea Studies, Leiden Institute for Area 
Studies, Universiteit Leiden.
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 DI | 3 | 04
Het Huis Kim
In dit college wordt de heersende 
Kim-dynastie onder de loep genomen. 
Het college gaat niet alleen in op de 
achtergrond en geschiedenis van de 
verschillende ‘Grote Leiders’. Het laat 
tevens zien hoe het staatsgestuurde 
systeem van repressie en onderdrukking 
gelegitimeerd wordt door de sanctifica-
tie van het Huis Kim, en de gevolgen 
daarvan voor de gewone Noord-
Koreaan.

 DI | 10 | 04
Noord-Korea en het buitenland
Noord-Korea wordt gezien als een zeer 
geïsoleerde staat, maar bij nadere 
inspectie blijkt dat Noord-Korea via 
wijdvertakte financiële netwerken 
wereldwijd aanwezig is. In dit college 
staat de vraag centraal hoe deze 
netwerken kunnen blijven functioneren 
ondanks de zware internationale 
sancties.

 DI | 17 | 04
Noord-Koreaanse dwangarbeid 
in het buitenland
Wellicht de belangrijkste bron van harde 
valuta voor de DPRK wordt door zo’n 
150.000 Noord-Koreaanse dwang-
arbeiders in China, Rusland, Afrika, 
Europa, en het Midden-Oosten bij elkaar 
verdiend. Dit college zal bijzondere 
aandacht besteden aan welke gevolgen 
dit heeft: voor de DPRK, voor de 
internationale wereld, en vooral voor de 
arbeiders zelf.

 DI | 24 | 04
Noord-Korea als dreiging
Noord-Korea wordt te pas en te onpas 
als dreiging gezien. Maar is dit terecht? 
In dit college zal deze vraag worden 
behandeld, waarbij er aandacht zal zijn 
voor de Noord-Koreaanse kernraketten 
en mensenrechten. Centraal echter 
zal de vraag staan of Noord-Korea op 
een fundamenteler niveau als dreiging 
gezien kan worden, omdat het een 
ondanks alles succesvolle andere manier 
van samenleven vertegenwoordigt.

3|04 - 24|04 • 2018
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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
April 4 and May 2
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.universiteitleiden.nl/
studium-generale

This series is a co-production of Studium 
Generale and the Research Centre of 
Leiden University College.
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 WED | 4 | 04
Mental Health in Conflict
Counter-Revolutionary Trauma in Egypt

Dr Vivienne Matthies-Boon, Assistant 
Professor in the International 
Relations of the Middle East, 
coordinator of the Zeytun Exchange 
Programme with the Middle East, 
Department of Political Science, 
University of Amsterdam 
Discussant: to be announced

In this lecture, the speaker outlines the 
distinctly counter-revolutionary 
functions of political trauma inflicted 
on young Egyptian activists. Drawing on 
testimonial research conducted with 
young Caireen activists, I will narrate 
how the counter-revolution (comprising 
of both the military and the Muslim 
Brotherhood leadership) inflicted grave 
physical and emotional violence on 
these activists, which crushed their 
assumptive world. Through a charting 
of Egypt’s counter-revolutionary 
developments from 2011, it will become 
clear that political trauma in Egypt is 
systematic and purposefully inflicted to 
crush social transformation and a 
collective pursuit of social justice. In 
doing so, this lecture will make the case 
for a greater understanding of the 
distinctly political dimensions of trauma. 
And it will explain that purposeful 
traumatisation will not result in ‘political 
stability’, an illusion not only frequently 
upheld by Abdel Fattah el Sisi’s autho-
ritarian regime of the ‘Absurd’ but also 

by foreign governments happy to strike 
pragmatic deals with this regime. Hence, 
recognising Egypt’s political trauma also 
entails a direct call for greater political 
accountability not only of Egypt’s 
government but also of our own.

 WED | 2 | 05
Space Law

Speaker: Drs 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.

Global Challenges
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Transparantie in de politiek is de 
mantra van modern democratisch 
bestuur. Maar terwijl het belang van 
transparantie onomstreden lijkt, blijft 
de politieke praktijk achter bij het 
democratische ideaal van transparan-
tie. Ondanks een toename in de 
afgelopen drie decennia van initiatie-
ven die zijn gericht op het verbeteren 
van de juridische en politieke transpa-
rantie – zoals wetgeving inzake vrijheid 
van informatie – zijn institutionele 
ondoorzichtigheid en de cultuur van 
geheimhouding, verschanst in politieke 
instellingen, moeilijk uit te bannen.
Staatsgeheimen blijven bestaan in de 
vorm van geheime inlichtingenpro-
gramma’s, spionage, geheime militaire 

operaties, diplomatieke discretie, 
politiek onderhandelen achter gesloten 
deuren en bureaucratische ondoor-
zichtigheid. Deze lezingen kijken naar 
de politieke praktijk van compromissen 
tussen transparantie en geheimhouding 
in moderne democratieën.

Inhoudelijke coördinator van deze 
lezingenreeks is dr. Dorota Mokrosinska. 
Zij is universitair docent filosofie en 
wetenschappelijk directeur van het 
Centre for Political Philosophy Univer-
siteit Leiden. Tevens is zij hoofdonder-
zoeker en leider van het Europese 
onderzoeksproject Democratic Secrecy: 
A Philosophical Study of the Role of 
Secrecy in Democratic Governance. 

Het project, dat loopt van 2015 tot 2020, 
wordt gesubsidieerd door de European 
Research Council door middel van een 
ERC Starting Grant.

Lezingen op woensdagavonden 
25 april
9, 16 en 23 mei
19.30-21.00 uur
Zaal 308
Wijnhavengebouw
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Meer informatie: 
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale

Extra:
Theater op vrijdag 20 april om 20.30 uur
De Eurocommissaris 
Over de vraag of een democratisch 
verenigd Europa mogelijk is.
Theater Ins Blau
Haagweg 6
2311 AA Leiden
www.theaterinsblau.nl

Over 

democratie



 WO | 25 | 04
Kritiek van de transparantie 
Waarom staat én burger geheimen mogen 
hebben

Prof.dr. Paul Frissen, decaan en 
bestuursvoorzitter, Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur, 
Den Haag en hoogleraar Bestuurs-
kunde, Tilburg University

De vrijheid van de burger berust op zijn 
recht geheimen te hebben en zaken in 
het verborgene te houden. Om dat recht 
te beschermen heeft de staat de 

bevoegdheid nodig in het geheim de 
bedreigers van deze vrijheid op te 
sporen en in hun handelen te belemme-
ren. Het verlangen naar volledige 
transparantie – of het nu van de NSA of 
van WikiLeaks komt – is in potentie 
totalitair. Een wereld zonder geheimen 
is huiveringwekkend. 

Voorafgaand aan de lezing van Paul 
Frissen zal Dorota Mokrosinska een 
introductie geven op het onder-
werp van de serie. Zij zal specifiek 
ingaan op de tegenstelling tussen 
transparantie of ‘the people’s 
right to know’ aan de ene kant en 
(staats)geheimen aan de andere 
kant. De introductie, van ongeveer 15 
minuten, zal in het Engels zijn.

 WO | 9 | 05
De ‘Wet Huis’ voor klokkenluiders
Een gemiste kans

Dr. Eric R. Boot, postdoctoraal 
onderzoeker, Instituut voor Wijs-
begeerte,  Universiteit Leiden

De nieuwe Wet Huis voor klokkenluiders 
zet belangrijke stappen in het normali-
seren van het melden van misstanden, 
maar verschaft geen verheldering over 
de meest problematische vorm van 
klokkenluiden: het openbaar maken (via 
de media) van geheime overheidsinfor-

25|04 - 23|05 • 2018
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matie. Onthullingen door klokkenluiders 
zijn een van de belangrijkste manieren 
waarop misstanden van maatschap-
pelijk belang aan het licht worden 
gebracht. Maar als klokkenluiders niet 
weten wat de gevolgen van hun 
handelingen zullen zijn, zullen zij wel 
twee keer nadenken voor zij de 
openbaarheid zoeken, waardoor wij 
burgers verstoken blijven van cruciale 
informatie. Hoe zou de wet met dit 
soort klokkenluiders om moeten gaan?

 WO | 16 | 05
Paddenstoelen, eeuwig 
draaiende motoren en giganten 
in het geniep
Metafoorgebruik in de Nederlandse 
inlichtingengeschiedenis

Dr. Constant Hijzen, universitair 
docent vakgroep Intelligence & 
Security, Institute of Security 
and Global Affairs en Instituut 
Geschiedenis, Universiteit Leiden

Het bediscussiëren van zoiets geheims, 
onzichtbaars en ongrijpbaars als het 
werk van inlichtingen- en veiligheids-
diensten blijkt steeds weer buiten-
gewoon ingewikkeld. Discussanten in de 
politieke arena of het maatschappelijke 
debat drukken hun standpunten en 
argumenten dan ook vaak uit door 
over iets anders te spreken – iets wat 
niet geheim en wel zicht- en grijpbaar 
is. Discussies over inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten worden dan ook 
vaak gevoerd in metaforen: een ‘staat in 

de staat’, ‘James Bonds op klompen’ of 
een ‘gigant in het geniep’. Dit college 
richt zich daarom op het metafoorge-
bruik ten aanzien van veiligheidsdien-
sten in het Nederlandse politieke en 
maatschappelijke debat, vanaf hun 
oprichting tot het heden. Deze 
voorbeelden worden gebruikt om de rol 
en functie van metaforen ten aanzien 
van geheimen in de democratie te 
bespreken.

 WO | 23 | 05
‘We zijn een duikboot’
Werken bij de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, jaren 1950-1990 

Dr. Eleni Braat, universitair docent 
internationale geschiedenis, 
Universiteit Utrecht

Over geheimen in de democrat ie
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‘We zijn een duikboot’, zei Arthur 
Docters van Leeuwen bij zijn aantreden 
als hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst (BVD). ‘We moeten 
niet aan de oppervlakte van de 
maatschappij functioneren.’ Wel vond 
hij dat goede ademhalingsapparatuur en 
frisse lucht, door contact met de 
buitenwereld, nodig waren voor een 

gezond binnenklimaat. Geheimhouding 
zorgde bij de BVD voor specifieke 
gedragscodes in de dagelijkse werk-
praktijk. De dienst was een gesloten, 
exclusieve organisatie met een sterk 
groepsgevoel ten opzichte van de 
buitenwereld. In dit college duiken we in 
deze typische sociaal-culturele 
werkomgeving uit de Koude Oorlog, die 
kenmerkend is voor geheime diensten 
in het algemeen. 

25|04 - 23|05 • 2018
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