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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
‘De werkelijk ijverige student’, schrijft de 
Amerikaanse filosoof Henry David 
Thoreau, ‘is net zo eenzaam als een 
pelgrim in de woestijn.’ In zijn boek 
Walden (1854) steekt Thoreau een 
lofzang af over de eenzaamheid en het 
solitaire leven. Maar laten we eerlijk zijn, 
zelfs de grootste studiebollen moeten 
zich zo nu en dan laven aan een oase. 
Gelukkig biedt Studium Generale ook dit 
najaar weer de nodige verkoeling en ver-
frissing voor de geest. Het programma 
voor september en oktober zit wederom 
boordevol interessante lezingen, 
gesprekken en filmvertoningen. 
 Samen met Leidse Studenten Ekklesia 
organiseren we een serie rondom het 
thema Apocalyps met als afsluiting de 
vertoning van Lars von Triers Melancho-
lia. Verken samen met Mineke Schipper 
en andere sprekers de heuvels van het 
paradijs en leer op welke manieren het 
vrouwelijk lichaam door de geschiedenis 
heen is begeerd, bewonderd, gebruikt 
en misbruikt. Kom naar Rijksmuseum 
Boerhaave om de tweehonderdste 
verjaardag van Mary Shelley’s boek 
Frankenstein te vieren met een 
bijzondere lezingenreeks geïnspireerd 
door dit boek. Of kom genieten van
hoogtepunten uit de Iraanse cinema en
verdiep je in de bijzondere voedselcul-
tuuruit het Pamir-gebergte. We hopen 
jullie te zien bij onze evenementen!

Preface
‘The really diligent student’, writes 
American philosopher Henry David 
Thoreau, ‘is as solitary as a pilgrim in the 
desert.’ In his book Walden (1854) 
Thoreau praises loneliness and the 
solitary life. But let’s be honest, even the 
most overzealous student sometimes 
needs to quench their thirst at an oasis. 
Fortunately, Studium Generale offers 
some much needed tranquility and 
refreshment of the mind. Our program 
for September and October is packed 
with interesting talks, discussions and 
film screenings.
 Together with Leiden Studenten 
Ekklesia we organize a series about the 
Apocalypse, concluding with a screening 
of Lars von Trier’s Melancholia. Explore 
the hills of paradise with Mineke 
Schipper and other speakers and learn 
about the different ways in which the 
female body has been coveted, admired, 
used and abused throughout history. 
Join us at Boerhaave Museum to 
celebrate the bicentennial of Mary 
Shelley’s book Frankenstein, with a 
special lecture series inspired by this 
book. Or come and enjoy the highlights
of Iranian cinema and immerse yourself 
in the food culture of the Pamir 
Mountains. We hope to see you at our 
events!
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studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale



There are many conceptions and 
misconceptions about the position of 
women in Iran. In four nights and four 
films you are invited to contemplate the 
position of women in Iran from very 
different angles. 

Each film screening starts with a short 
lecture, followed by the film and 
afterwards a discussion moderated by 
Asghar Seyed-Gohrab. 

Dr Asghar Seyed-Gohrab is Senior 
University Lecturer and track leader of 
Persian Studies at Leiden University. 
He is specialized in Persian Culture and 
Islamic mysticism and spirituality. 

Films and discussion on Wednesday 
Evenings
5 and 19 September
17 and 31 October
7:30 pm – 10:00 pm 
Room 019
Lipsius Building
Cleveringaplaats 1
Leiden

All welcome!
Entrance is free.
No registration needed.

Read more:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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 WED | 5 | 09
Be Like Others 

Documentary (2007, 74 min), directed 
by Tanan Eshaghian

Recounts the stories of several Iranian 
lesbians and homosexuals who opt for a 
sex change operation in order to avoid 
legal prosecution. 
 or
Shirin 

Film (2008, 92 min), by Abbas 
Kiarostami 

In which he pays tribute to Iranian 
women. There are 114 women forming 
an audience who are watching the love 
story of Shirin, the paragon of an ideal 
woman in Persian culture.

 WED | 19 | 09
Sonita 

Documentary (2015, 90 min), directed 
by Rokhsareh Ghaem Maghami

Is about an Afghan girl who reflects on 
her own position as an illegal female 
Afghan refugee in Iran, ordained to 
marry a much older man. Her medium is 
rap music. 

 WED | 17 | 10
Marriage Iranian Style 

Film (2006, 110 min), directed by 
Hassan Fathi

A romantic comedy, which is about an 
American man who falls in love with an 
Iranian woman, creating many comic 
situations showing the limitations and 
possibilities of such a love relationship. 

 WED | 31 | 10
Women Without Men 

Film (2009, 95 min), directed 
by Shirin Neshat

Based on the Parsipur’s novel, depicts 
how women from different social 
classes dream of an ideal world.
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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 or second Wednesday 
of the month
September 5 and October 10
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 | 5 | 09 
Yemen
The Forgotten War

Dr Marina de Regt, Assistant 
Professor Social and Cultural 
Anthropology, Faculty of Social 
Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam
Discussant: to be announced

Since March 2015 Yemen has become 
the battleground of a horrific war, which 
has led to one of the biggest humanitari-
an disasters in the world. More than 
10,000 people have been killed and 
more than 60,000 people have been 
wounded, many of them civilians. Of the 
population 80 per cent is in need of 
of humanitarian aid, and the destruction 
of the (social) infrastructure is beyond 
imagination. Marina de Regt has been 
working in and on Yemen since the early 
1990s, first as a development worker 
and later as academic researcher. In this 
lecture she will give a background to the 
war, discuss the humanitarian crisis and 
the impact of the war on Yemeni society. 
She will outline the historical and 
political dimensions of the war, and in 
doing so bring more nuance to the idea 
that it is just a proxy war between Saudi 
Arabia and Iran. She will also make a 
plea for an engaged scholarship in which 
the voices of Yemenis and humanistic 
values take central stage.  

 WED | 10 | 10
Topic to be announced

Franken
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Lezingen op woensdagavonden 
12 en 26 september
10 oktober 
18.00 uur inloop
18.30 - 20.30 uur
Rijksmuseum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale

In samenwerking met Rijksmuseum 
Boerhaave organiseert Studium 
Generale een lezingenreeks naar 
aanleiding van de tentoonstelling 
‘Frankenstein – op weg naar een nieuwe 
mens’. Tijdens deze reeks staat de 
invloed van dokter Frankenstein en zijn 
monster op de westerse cultuur, 
technologie en wetenschap centraal.

Filmvertoning op woensdagavond
17 oktober
21.00 uur
Het Kijkhuis 
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden

Kaartjes kunt u kopen bij het Kijkhuis
Kosten
€ 9 per kaartje
Kosten Cineville
€ 0 per kaartje
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Frankenstein

 WO | 12 | 09
It’s Alive! 

De creatie van de eerste 
synthetische cel
Prof.dr. Wilhelm T. S. Huck, 
hoogleraar fysische organische 
chemie aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen

In de introductie van Mary Shelley’s 
Frankenstein memoreert zij de lange 
nachtelijke gesprekken met Lord Byron 
en Percy Shelley over de aard van het 
leven. Daarbij bespreken zij ook de 
experimenten van Dr. Darwin (niet de 
beroemde Britse bioloog, maar diens 
grootvader Erasmus Darwin). Met 
gepaste scepsis beschrijft Mary Shelley 
hoe een stukje vermicelli, dat Darwin in 
een glazen koker bewaart, plotsklaps 
begon te krioelen. Hoewel het 
onwaarschijnlijk is dat het pastasliertje 
daadwerkelijk tot leven komt, roept 
Darwins observatie voor Shelley wel een 
belangrijke vraag op. Kan de mens uit 
levenloze natuur leven scheppen? 
Vandaag de dag lijkt fictie langzaam 
maar zeker feit te worden. De kans is 
groot dat in de komende decennia de 
eerste synthetische cel het levenslicht 
ziet. Tenminste, als het aan Wilhelm 
Huck, hoogleraar aan de Radboud 
Universiteit, ligt. In zijn lezing zal hij 
vertellen hoe hij zich als een moderne 
dokter Frankenstein buigt over de 
creatie van de eerste levende kunst-
matige cel.
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In 1818 rolt Frankenstein, or, The 
Modern Prometheus anoniem van de 
pers in een oplage van slechts 
vijfhonderd boeken (pas vijf jaar later 
verschijnt de naam van de auteur op de 
herdruk). Maar al snel wint Mary 
Shelley’s horrornovelle aan populari-
teit. Via ontelbare herdrukken, 
toneelbewerkingen, verfilmingen, 
televisieseries en videospellen groeit 
haar griezelverhaal uit tot één van de 
beroemdste boeken uit de Romantiek 
en een moderne mythe. Tweehonderd 
jaar na het verschijnen van Mary 
Shelley’s meesterwerk geniet haar 
creatie nog altijd wereldfaam en is haar 
monster verworden tot een van de 
grootste iconen uit de horrorwereld.
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 NA DE PAUZE:

Frankenstein, 
op weg naar een nieuwe mens

Bart Grob, conservator Rijksmuseum 
Boerhaave

Op 17 maart opende de tentoonstelling 
‘Frankenstein, op weg naar een nieuwe 
mens’, vormgegeven door conservator 
Bart Grob. Deze expositie memoreert 
niet alleen de tweehonderdste 
verjaardag van Mary Shelley’s 
meesterwerk maar laat ook zien hoe het 
boek nog steeds mensen tot nadenken 
stemt. Hoe ver kunnen en moeten wij 
gaan om ons lichaam aan te passen 
om medische of esthetische redenen? 
Welke mogelijkheden bieden nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van 
robotica en biotechnologie? Neem 
bijvoorbeeld robotische insecten. 
Uitgerust met een chip kunnen deze 
kunstmatige onderkruipsel op afstand 
worden bestuurd. Deze technologie 
staat nog in de kinderenschoenen, maar 
de toekomstige toepassingen zijn legio. 
Tijdens zijn lezing neemt Bart Grob 
ons mee langs de hoogtepunten uit de 
Frankensteintentoonstelling.

 WO | 26 | 09
Frankenscience?
De mensmachine

Prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek, 
hoogleraar filosofie van de techno-
logie aan de Universiteit Twente

Naast angst voor de duistere kant van 
de wetenschap, kan Mary Shelley’s 

verhaal ook worden gelezen als een 
bespiegeling op de filosofie en de 
menselijke natuur. De klassieke 
filosofische denkbeelden van Agrippa, 
Albert Magnus en Paracelsus over het 
leven hebben hun beste tijd gehad. 
De natuurwetenschappen laten zien dat 

leven geen magische vonk of mystieke 
vitale kracht is. William Harvey 
ontrafelde de werking van het hart en 
de bloedsomloop, en Luigi Galvani 
ontdekte dat beweging wordt 
veroorzaakt door elektrische signalen. 
De mechanisering van het wereldbeeld 
heeft ook de grens tussen mens en 
machine steeds verder doen vervagen. 
Met technologieën zoals pacemakers, 
breinimplantaten en protheses rijst de 
vraag waar de grens van de mens 
ligt. Met techniekfilosoof Peter-Paul 
Verbeek, hoogleraar aan de Universiteit 
Twente, verkennen wij deze vraag.
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Frankenstein

 NA DE PAUZE:

De breincomputer
Ontwikkelingen en dilemma’s in de 
neuropsychologie

Dr. Femke Nijboer, universitair docent 
neuropsychologie aan de Universiteit 
Leiden

De neurologie bevindt zich de laatste 
decennia in een stroomversnelling. 
Sommige breinwetenschappers 
beweren zelfs dat wij aan de vooravond 
staan van een zogeheten neurorevolu-
tie. Nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van neurotechnologie roepen 
ook de vraag op wat het betekent om 
mens te zijn. De samenkomst van 
technologie en hersenen biedt naast 
hoopvolle ontwikkelingen ook nieuwe 
ethische dilemma’s. Neem bijvoorbeeld 
ontwikkelingen op het gebied van 
koppelingen tussen brein en computer. 
Als een computer mijn hersenactiviteit 
omzet in een handeling, wie is dan 
verantwoordelijk voor de gevolgen van 
mijn gedrag? Tijdens het tweede deel 
van de avond vertelt Femke Nijboer, 
docent aan de Universiteit Leiden, meer 
over de ontwikkeling en gebruik van 
neurotechnologieën en de mogelijke 
morele implicaties.

 WO | 10 | 10
De klassieke en moderne 
Prometheus

Susannah Herman, docent Grieks en 
Latijn in Voorburg, vicefractievoor-
zitter D66 voor de gemeente Leiden

Mary Shelley maakt er geen geheim van 
dat haar verhaal zijn wortels heeft in de 
Griekse mythologie. De volledige titel 
van de griezelklassieker luidt Franken-
stein, or, The Modern Prometheus. 
Dokter Frankenstein treedt in de 
voetsporen van de titaan die uit klei het 
mensenras vervaardigt en het vuur 
van de goden steelt om aan zijn nieuwe 
creatie te schenken. Maar zijn daden 
blijven niet onbestraft. Zeus ketent 
Prometheus vast op een berg in de 
Kaukasus, waar dagelijks zijn lever wordt 
uitgepikt door een adelaar, om daarna 
weer aan te groeien. Lerares, raadslid en 
classica Susannah Herman zal met ons 
de klassieke wortels van de moderne 
Frankensteinmythe verkennen.
 NA DE PAUZE:

Frankenstein
Icoon van de tegencultuur

Dr. Evert-Jan van Leeuwen, 
universitair docent Engelse Taal en 
Cultuur aan de Universiteit Leiden

De eerste recensies van Mary Shelly’s 
Frankenstein zijn weinig lovend. John 
Crocker van de Quarterly Review schrijft: 
‘Dit werk presenteert een weefsel van 
vreselijke en walgelijke absurditeit’. 
Toch wint Shelley’s boek al snel aan 
populariteit. Vooral als het in 1823 
wordt bewerkt tot toneelstuk. In 1910 
verschijnen dokter Frankenstein en zijn 
monster voor het eerst op het doek, in 
een schokkerig zwartwit filmpje zonder 
geluid. Maar de beroemdste verfilming 
verschijnt in 1931. De talloze theater-, 
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Een schokkerig zwartwit 
filmpje zonder geluid
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film-, muziek- en televisiebewerkingen 
hebben de nodige sporen achtergelaten 
op Shelley’s verhaal. Niet alleen het 
beeld van het monster is veranderd, 
maar ook de naam van de schepper en 

zijn creatie vallen tegenwoordig veelal 
samen. Tijdens het tweede deel van 
deze avond zal Evert-Jan van Leeuwen, 
docent aan de Universiteit Leiden, 
vertellen hoe een onbekend boek 
uitgroeide tot een iconisch horrorver-
haal dat vooral ook door de naoorlogse 
tegencultuur werd omarmd.

 WO | 17 | 10
Frankenstein (1931)
Filmvertoning

Met een korte inleiding door Norbert 
Peeters MA

Mary Shelley’s beschrijving van 
Frankensteins kunstmens klinkt ons 
vandaag de dag vreemd in de oren. Als 
wij het monster voor de geest halen, 
zien wij een groot vierkant hoofd met 
een duidelijk litteken, geprononceerde 
wenkbrauwen en twee metalen bouten 
in z’n nek. Dit verschilt aanzienlijk van 
Shelley’s beschrijving. Zij spreekt van 
een mooi schepsel met priemende gele 
ogen, een parelwit recht gebit en lang 
glanzend zwart haar. Het iconische beeld 
van het monster danken wij aan Boris 
Karloff. Deze acteur vertolkte de rol van 
het monster in een filmadaptatie uit 1931. 
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We live in a world of ever-increasing 
complexity and connectivity. Never 
before have we had such easy access to 
other countries, cultures and people.
Where do we all fit into this global 
village? 
 We lead you on a journey of 
discovery. Through a series of engaging 
and enlightening lectures, you will hear 
from a diversity of voices and encoun-
ter a wealth of perspectives. Deepen 
your understanding of your identity!

 
This series is a co-production of Studium 
Generale and Klankbordgroep 
Diversiteitsbeleid Universiteit Leiden.

Every second Thursday of the month
September 13 and October 11
7:30 pm - 9:00 pm
Room 019
Lipsius Building
Cleveringaplaats 1
Leiden

Read more:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale

We leven in een wereld die steeds 
complexer wordt met steeds meer 
onderlinge verbinding. Nooit eerder 
hadden we zo gemakkelijk toegang tot 
andere landen, culturen en volken.
Waar passen wij in dit mondiale dorp? 
Wij nemen u mee op ontdekkingsreis. 
Door middel van een reeks boeiende 
en verhelderende lezingen, zal je 
kennismaken met een verscheiden-
heid aan stemmen en een schat aan 
perspectieven. Verdiep je in je 
identiteit!

Deze serie is een samenwerkingsver-
band van Studium Generale met 
Klankbordgroep Diversiteitsbeleid 
Universiteit Leiden.

Iedere tweede donderdag van de maand
13 september en 11 oktober
19.30 - 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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Human Perspect ives

 DO | 13 | 09
Zijn gehandicapten mensen?
Over de historische relaties tussen handicap 
en menszijn

Dr. Paul van Trigt is postdoctoraal 
onderzoeker bij het project Rethinking 
Disability: the Impact of the 
International Year of Disabled Persons 
(1981) in Global Perspective, Instituut 
voor Geschiedenis, Universiteit Leiden

Wat betekent het om mens te zijn? Deze 
vraag is vrijwel dagelijks aan de orde 
in het maatschappelijk debat – zij het 
niet altijd expliciet. Om hedendaagse 
debatten te verhelderen en te 
stimuleren is het van belang om verder 
te onderzoeken hoe, door wie, waar en 
waarom het begrip mens(zijn) gebruikt 
werd en wordt.
 In deze lezing wordt het begrip mens 
onder de loep genomen vanuit een 
historisch Disability Studies perspectief. 
Handicap en menszijn zijn namelijk op 
allerlei manieren aan elkaar gerelateerd 
of te relateren. De waardigheid of 
sacraliteit die vanaf de achttiende eeuw 
toegekend wordt aan de menselijke 
persoon gaat, zo betoogt de Duitse 
socioloog Hans Joas, hand in hand met 
het definiëren van groepen zoals 
‘krankzinnigen’ die in de menselijke 
soort ingesloten moeten worden. 
Daarnaast zien we tot op de dag van 
vandaag dat het denken over de grenzen 
van de menselijke soort en menselijke 
waardigheid niet zelden bepaald wordt 

door de gedachte dat handicap tot 
mensonwaardige situaties leidt. Ook zijn 
de discussies over het verleggen van de 
grenzen van de mens (human enhance-
ment) gerelateerd aan handicap omdat 
mensen met een beperking al eeuwen-
lang hulpmiddelen als ‘verlengstuk’ van 
hun lichaam gebruiken.

 THU | 11 | 10
Human perspectives
Diaspora and migration in global history

Professor Anne Gerritsen, Professor 
of History at the University of 
Warwick and Professor of Asian Art at 
the University of Leiden 

In our world of ever-increasing 
complexity and connectivity, people not 
only travel, but migrate to build a new 
life far away from their homeland. This 
lecture explores the long history of 
migration across the globe and asks how 
the global village in which we live came 
to be so diverse. It will show, on the 
basis of several concrete examples, that 
migration is not a new phenomenon. 
Groups like the Chinese community in 
The Hague, the Jewish community in 
Amsterdam, or the Syrian refugees in 
Utrecht, are all recent migrants that 
come from much longer traditions of 
migration. In fact, this lecture will argue 
that the historical patterns of migration 
are the key to understanding why our 
world is such a global world.
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7:30 pm Dr Asghar Seyed Gohrab Be like others OR Shirin
7:00 pm Dr Marina de Regt Yemen The Forgotten War

18.30 Prof.dr. Wilhelm Huck  It’s Alive! De creatie van de eerste synthetische cel 

 & Bart Grob & Frankenstein, op weg naar een nieuwe mens
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19.30 Frederik van Oudenhoven Koken in het Pamir-gebergte Een verhaal over een verdwijnende eetcultuur

7:30 pm Dr Asghar Seyed Gohrab Sonita
19.30 Prof.dr. Bob de Graaff Apocalyptisch geweld vroeger en nu
18.30 Prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek  Frankenscience? De mensmachine

 & Dr. Femke Nijboer & De breincomputer Dilemma’s en ontwikkelingen in de neuropsychologie

19.30 Prof.dr. Jaap Goedegebuure Apocalyptische beelden in de Nederlandse literatuur van de 20e eeuw
19:30 Dr. Frank Bosman De apocalyps als inspiratiebron voor o.a. videogames
19.30 Prof.dr. Mineke Schipper Scheppers met en zonder baarmoeder 
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7:00 pm  Topic to be announced
18.30 Susannah Herman De klassieke en moderne Prometheus 
 & Dr. Evert-Jan van Leeuwen & Frankenstein Icoon van de tegencultuur
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19.30 Leo Samama Apocalyps in het werk van Messiaen
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7:30 pm  Dr Asghar Seyed Gohrab Marriage Iranian Style
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Hutspot SG is de titel waaronder we 
lezingen, cabaretvoorstellingen, 
filmavonden en andere evenementen 
scharen die losstaan van onze 
thematische reeksen.

Deze keer bestaat onze Hutspot uit een 
samenwerking met Hortus botanicus 
Leiden op dinsdag 18 september.

19.30 - 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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 DI | 18 | 09
Koken in het Pamir-gebergte
Een verhaal over een verdwijnende 
voedselcultuur

Frederik van Oudenhoven, etnobioloog 
en schrijver van With our own hands 
(2015).

In de nazomer van 1916 brengt de 
Russische botanicus Nikolai Vavilov, 
gedreven door een interesse voor de 
evolutie van cultuurgewassen, een 

bezoek aan het bijzondere Pamir-
gebergte, dat de bijnaam ‘dak van de 
wereld’ draagt. Het boerenbestaan in 
dit hooggebergte is zwaar. De land-
bouwgronden van deze bergboeren 
liggen ingeklemd tussen de bloedhete 

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

woestijnvalleien en de met sneeuw 
bekleedde bergpieken. Om zich staande 
te houden in dit onbarmhartige 
landschap hebben de Pamiris ingenieuze 
landbouwmethodes ontwikkeld. Zo 
zaaien zij hun kleine akkerlanden met 
een combinatie van peul- en graan-
gewassen. 
 Etnobotanicus Frederik van 
Oudenhoven maakte samen met Jamilla 
Haider studie naar de landbouw en 
voedselcultuur van deze regio. In 2015 
verscheen hun vuistdikke kookboek 
getiteld: With our own hands: A 
celebration of food and life in the Pamir 
mountains of Afghanistan and Tajikistan. 
Het jaar daarop werd hun werk 
bekroond met de Gourmand World 

Cookbook Award, een prijs die ieder jaar 
wordt toegekend aan ‘het beste 
kookboek ter wereld’. Maar dat 
kookboek bevat veel meer dan alleen 
recepten. Op dinsdag 18 september 
komt Frederik van Oudenhoven ons 
vertellen over zijn studie naar de 
voedseltradities en landbouwgewassen 
van deze oude cultuur. Hierna wordt de 
documentaire vertoond die Van 
Oudenhoven en Haider maakten toen zij 
hun boek terugbrachten naar de 
mensen in het Pamir-gebergte.

Om zich staande te 
houden in dit landschap 

hebben de Pamiris 
ingenieuze landbouwmethodes 

ontwikkeld



Apoc lyps

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale



studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

Lezingen op maandagavonden 
24 september, 1, 8 en 15 oktober 
19.30 - 21.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Filmvertoning op donderdagavond
18 oktober
21.00 uur
Het Kijkhuis 
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden

Kaartjes kunt u kopen bij het Kijkhuis
Kosten
€ 9 per kaartje
Kosten Cineville
€ 0 per kaartje

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale 

Voor dit onderwerp hebben Leidse 
Studenten Ekklesia en Studium Generale 
de handen ineengeslagen. Behalve de 
lezingen en filmavond die u in dit boekje 
vindt, kunt u van 21 juli tot 21 augustus 
(tijdens kantooruren) een expositie 
van diverse kunstenaars bekijken op 
Stationsweg 31-33.

Er zijn vijf zondagse vieringen in de 
Hooglandse kerk, Middelweg 2 in Leiden 
(aanvang 11.45 uur) op 26 augustus, 
16, 23 en 30 september en 7 oktober.
En op 8 september is er ‘Apocalyps in de 
Pieterskerk’. Ieder half uur, van 13.00 
tot 16.30 uur, zal er daar een toelichting 
zijn op ‘Het laatste oordeel’ van Lucas 
van Leyden.
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 MA | 24 | 09
Apocalyptisch geweld 
vroeger en nu

Prof.dr. Bob de Graaff, hoogleraar 
intelligence and security studies, 
Universiteit Utrecht

Eeuwenlang kende Europa apocalyp-
tisch geweld dat van christelijke 
signatuur was. In de achttiende eeuw 
verdween dit grotendeels en maakte 
nadien plaats voor ideologisch 
geïnspireerd apocalyptisch geweld in de 
vorm van communisme en nationaal-

socialisme. Toch verdween christelijk 
apocalyptisch geweld niet geheel; het is 
terug te vinden bij christelijke milities in 
de Verenigde Staten. Daarnaast liet de 

recente tijd voorbeelden van islamitisch 
geïnspireerde apocalyptisch narratieven 
en geweld zien, in het bijzonder in het 
Iran van president Ahmadinedjad en bij 

Islamitische Staat. Bob de Graaff zal 
betogen dat al deze tot geweld leidende 
apocalyptische narratieven dezelfde 
verhaalelementen bevatten, die in een 
telkens wisselende verhouding en aan 
tijd en omstandigheden aangepast, 
tot leven worden gebracht.

 MA | 1 | 10
Apocalyptische beelden in de 
Nederlandse literatuur van de 
20e eeuw

Prof.dr. Jaap Goedegebuure, emeritus 
hoogleraar Nederlandse Taal- en 
Letterkunde, Universiteit Leiden

Vrees voor de Apocalyps pleegt toe 
te nemen in tijden van sociale en 
politieke onrust en instabiliteit, om van 
oorlogsdreiging maar niet te spreken. 
Schrijvers reageren in dat opzicht niet 
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anders dan de gemiddelde burger. 
Geen wonder dus dat de Nederlandse 
literatuur van de twintigste eeuw 
meebeweegt met de grote maatschap-
pelijke beroeringen. In zijn lezing zal 
Jaap Goedegebuure daarvan wat 
voorbeelden uit het werk van auteurs 

als Marsman, Vestdijk, Mulisch, Burnier 
en Komrij geven en zich concentreren 
op drie kernmomenten: de periode 
1933-1945, de Koude Oorlog en de 
laatste decennia van de eeuw.

 MA | 8 | 10
De apocalyps als inspiratiebron 
voor o.a. videogames

Dr. Frank Bosman, rooms-katholiek 
cultuurtheoloog, Tilburg Cobbenhagen 
Center, Tilburg University

De Apocalyps heeft kunstenaars, 
gelovigen en zinzoekers van alle tijden 

geïnspireerd: van Doom Day Sects tot en 
met Dante’s Goddelijke Komedie. Het is 
het enige Bijbelboek dat expliciet over 
de toekomst handelt, en daarmee 
laat het alle ruimte voor creativiteit en 
inspiratie. Dat geldt zeker ook voor 
videogames, de focus van Bosmans 
lezing. Games als Fallout 3 en 4, Rage, 
Brink, Metro Last Light en The Talos 
Principle spelen zich af tegen de 
achtergrond van een wereldvernietigen-
de ramp, die eigenlijk altijd door de 
mensheid zelf veroorzaakt is (oorlog, 
milieuvervuiling, enzovoorts). Frank 
Bosman laat de deelnemers met andere 
ogen kijken naar de wondere wereld van 
videogames.

 MA | 15 | 10
Apocalyps in het werk van 
Messiaen

Leo Samama doceert muziekfilosofie 
aan de Fontys Hogeschool en was 
daarvoor docent aan diverse 
conservatoria en aan de Rijksuniver-
siteit Utrecht, artistiek coördinator 
van het Residentie Orkest en directeur 
van het Nederlands Kamerkoor. 

De Franse componist Olivier Messiaen 
(1908-1992) was – zoals hij het zelf ook 
zag – een geboren katholiek, die vrijwel 
zijn gehele oeuvre ten dienste van 
zijn geloof heeft gesteld. Daarin spelen 
verscheidene malen ook verwijzingen 
naar de Apocalyps een rol, zoals in het 
vermaarde Quatuor pour la fin tu temps 
(1940), maar ook in de Visions de l’Amen 
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(1943), de Couleurs de la Cité Céleste 
(1963), Et expecto resurrectionem 
mortuorum (1964) en Le Livre du Saint 
Sacrement (1984). Leo Samama zal 
nader op deze werken en Messiaens 
muzikale beeldvorming ingaan.

 DO | 18 | 10
Melancholia (2011)
Filmvertoning

Met een korte inleiding door Norbert 
Peeters MA

‘Mijn ziel is zo zwaar dat geen gedachte 
haar meer kan dragen, geen wiekslag 
haar meer kan opheffen in de ether’, 
schrijft de Deense filosoof Søren 
Kierkegaard in zijn boek Of/Of (1843). 

Filmregisseur Lars von Trier zou zich in 
de zwartgalligheid van zijn landgenoot 
kunnen vinden. Von Trier gaf zelf 
met een cinematisch drieluik gestalte 
aan zijn depressies. Het middelste luik 

verscheen in 2011 op het bioscoopdoek 
onder de naam Melancholia. De film 
begint met slow-motion scènes op de 
omineuze tonen van de prelude van 
Tristan en Isolde van Richard Wagner: de 
planeet Melancholia ligt op ramkoers 
met de aarde. Na deze proloog 
ontvouwt het verhaal zich als een 
tweeledige terugblik op de dagen voor 
de Apocalyps. De film vertelt het verhaal 
van twee zussen. Zus Justine (Kirsten 
Dunst) gaat trouwen en zus Claire 
(Charlotte Gainsbourg) heeft haar 
upperclass bruiloft geregeld op een 
prachtig landgoed. Melancholia laat 
onder meer zien hoe mensen op 
verschillende wijzen omspringen met 
het onheilspellende bericht van de 
naderende armageddon. Sommigen 
blijven ijzig kalm, terwijl anderen in 
paniek raken. Alleen de wetenschappers 
zijn optimistisch: volgens hun bereke-
ningen zal de planeet vlak langs de aarde 
scheren, dus zij maken zich op voor een 
spectaculair schouwspel. 
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Melancholia laat onder 
meer zien hoe mensen op 

verschillende wijzen 
omspringen met het onheil-

spellende bericht van de 
naderende armageddon

Messiaen heeft vrijwel zijn 
hele oeuvre in dienst 
van het geloof gesteld
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Heuvels vanhet paradijs
Een geschiedenis van macht en onmacht
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Door de eeuwen heen hebben 
mannelijke vertellers, kunstenaars en 
geleerden hun licht laten schijnen 
op lichaamsdelen die ze niet hadden: 
borsten, baarmoeders en vulva’s. Ook 
de populaire cultuur is er altijd dol op 
geweest, terwijl vrouwelijk commen-
taar op eigen lijf tot voor kort opvallend 
zeldzaam was.
 De vrouwelijke sekse heeft, naast 
menselijk leven en seksuele lust, 
angsten gebaard: angst voor de magie 
van tepels, maagdenvlies en menstrua-
tiebloed. Angst voor duistere gangen 
vol schrikbarende begeerte, waarin het 

meest kwetsbare mannelijke deel 
heldhaftig zijn weg moest zoeken. 
Bij wijze van geruststelling heeft de 
mythologie mannelijke scheppers 
bedacht en is vrouwen de toegang tot 
openbare functies ontzegd vanwege 
hun ‘afwijkende’ anatomie. 
 Wie zich in deze erfenis van macht 
en onmacht verdiept, raakt bevangen 
door medelijden met de mensheid. 
Dit onthullende (en soms hilarische) 
werelderfgoed biedt niet alleen helder 
inzicht in de wereld van vóór #metoo, 
maar ook in de manier waarop we, 
bewust of onbewust, vandaag nog vaak 
met elkaar omgaan.

In deze serie behandelt Mineke 
Schipper de belangrijkste verhaal- en 
beeldthema’s uit dit nieuwste boek 

(Uitgeverij Prometheus 2018). Per 
avond wordt na de pauze in een 
vervolglezing ingegaan op uiteenlopen-
de culturele, artistieke en religieuze 
woord- en beeldtradities die onze visie 
op het vrouwenlichaam hebben 
beïnvloed. 

Mineke Schipper, schrijver van 
non-fictie en fictie, is Leids emeritus-
hoogleraar interculturele literatuur-
wetenschap. Voor Trouw nooit een 
vrouw met grote voeten kreeg zij de 
Eurekaprijs. Haar vorige boek, Bloot of 
bedekt. Van niets om het lijf naar 

strak in het pak (2015), is inmiddels in 
Arabische en Engelse vertaling 
verschenen. 

Lezingen op dinsdagavonden 
9, 16, 23 en 30 oktober 
19.30 - 22.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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Scheppers met en zonder 
baarmoeder
Universele mannelijke dominantie kan 
geen toeval zijn, constateert Harari in 
zijn bestseller Sapiens, maar waar deze 
hiërarchie vandaan komt, kan hij niet 
verklaren. Hij heeft geen oog voor het 
heldere licht dat mythen op sekseonge-
lijkheid laten schijnen. In veel culturen 
zijn essentiële taken van levenschep-
pende godinnen aanwijsbaar overgeno-
men door levenscheppende goden. Een 
vergelijkend perspectief onthult hoe op 
grond van anatomische verschillen een 
hiërarchische orde is gevestigd die de 
ene sekse boven de andere verhief.
 NA DE PAUZE:

Deze lezing wordt later bekend gemaakt. 
Houd de website in de gaten.

 DI | 16 | 10
De oerpoort van het leven 
Vulva’s blijken machtig en angstaanja-
gend. In mythen over de mannelijke 
‘roof van het vrouwengeheim’ wordt 
uitgelegd dat vrouwen ooit ‘de baas’ 
waren. De roof refereert aan een 
onrechtvaardige onbalans: vrouwen 
hadden ‘alles’, niet alleen een vagina en 
een baarmoeder (die dochters en zonen 
voortbracht), maar ook een clitoris of 
‘kleine penis’. Is wereldwijd vrouwvijan-
dig geweld het gevolg van jaloezie? Hoe 
dan ook, de ‘remmende voorsprong’ 
van vrouwen liep uit op langdurige 
opsluiting in barende achterstand. 

 NA DE PAUZE:

Vrouwelijkheid en seks
Prof.dr. Ellen Laan, Hoogleraar 
Biopsychosociale determinanten van 
seksuele gezondheid, hoofd afdeling 
Seksuologie en Psychosomatische 
Gynaecologie, Amsterdam UMC

Vrouwen hebben van oudsher een 
ambivalente relatie met seks en 
seksueel plezier. Vrouwen werden 
gezien als ‘ovens van lust’, gevaarlijke 
verleidsters die mannen afleidden van 

hun maatschappelijke taken, of als 
frigide wezens die seksueel moesten 
worden ontsloten door een man. Ook in 
onze tijd zijn vrouwen eerder verschaf-
fers dan ontvangers van genot. De 
vrouw dient verleidelijk te zijn, maar 
niet te veel, en te genieten, maar niet 
te veel. Deze ambivalentie wordt 
weerspiegeld in de geschiedenis van de 
vrouwelijke genitale anatomie, waarin 
de clitoris onjuist werd beschreven, 
of helemaal geen rol speelde.
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Heuvels van het paradijs

 DI | 23 | 10
Over borsten gesproken
Goddelijke en menselijke vrouwen-
borsten voeden en erotiseren. Een 
kunsthistorisch westers voorbeeld van 
oplopende spanning tussen beide 
functies is zichtbaar in de borsten van de 
Maagd Maria met haar kind Jezus. In het 
mannelijk perspectief op vrouwen-
borsten is een opmerkelijke betekenis-
verschuiving van religieus naar seculier 
waarneembaar op beelden en 
schilderijen. De voedende functie legt 
het gaandeweg steeds meer af tegen 
de erotische, om te beginnen in Europa, 
maar geleidelijk ook elders dankzij 
globalisering. 
 NA DE PAUZE:

Gender in de hedendaagse kunst
Drs. Mirjam Westen, conservator 
hedendaagse kunst in Museum 
Arnhem. De afgelopen jaren 
organiseerde zij in Arnhem grote 
internationale thematentoonstellin-
gen, zoals rebelle. Art & feminism 
1969-2009 (2009) en Female Power 
over matriarchaat, spiritualiteit, 
utopie in de kunst (2013)

Zeggenschap over het eigen (vrouwelijk) 
lichaam en hoe deze wordt gerepresen-
teerd in kunst en media is van meet 
af aan een belangrijk thema in de 
feministische kunstbeweging. Kritiek op 
de seksistische en racistische verbeel-
ding gaat samen met het ontwikkelen 
van alternatieve, meer ‘empowering’ 
beelden. Hoe zien die beelden eruit? 

Mathilde ter Heijne haalt in haar oeuvre 
matriarchale samenlevingen over het 
voetlicht. Melanie Bonajo laat bewoners 
van alternatieve gemeenschappen aan 
het woord die proberen de verstoorde 
relatie met het lichaam, de medemens 
en de natuur te herstellen door ‘anders 
te leven’. Chitra Ganesh eigent zich 
motieven en verhalen toe uit een 
rijk areaal van Hindoeïsme, Griekse 
mythologie, volkssprookjes tot aan 
popsongs om een alternatieve beeldtaal 
over seksualiteit en vrouwelijkheid 
te construeren: haar vrouwelijke 
protagonisten beschikken over een 
duizelingwekkend aantal identiteiten 
om hun macht uit te oefenen. In Yael 
Bartana’s performatieve project 
‘What if women ruled the world’ zoeken 
uitsluitend vrouwelijke deelnemers naar 
oplossingen voor urgente wereldproble-
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men. Dit zijn slechts enkele voorbeelden 
van kunstenaressen die jongleren 
met geschiedenissen en hedendaagse 
praktijken en in hun oeuvre een 
alternatieve visie op de huidige en op de 
toekomstige ‘gendered’ samenleving 
ontvouwen.

 DI | 30 | 10
De openbare ruimte en de media 
Mannen en vrouwen hebben elkaar 
altijd nodig gehad, maar waarom kregen 
mannen meer macht dan vrouwen? 
Antwoorden op die vraag hadden alles 
te maken met anatomie. Traditionele 
denkbeelden over macht en onmacht 
galmen na in kleinerende boodschappen 
die vrouwen tot willoos heuvelland-
schap reduceren in reclame en porno. 
Het goede nieuws is dat perspectieven 
veranderen (#metoo is een voorbeeld), 
maar om te weten waar we heen willen, 
moeten we eerst weten waar we 
vandaan gekomen zijn.
 NA DE PAUZE:

De representatie van lichamen 
van zwarte vrouwen in de media

Dr. Madeleine Kasten, Universitair 
Docent, Leiden University Centre for 
the Arts in Society (LUCAS), 
Universiteit Leiden 

Enerzijds kennen we ook vandaag de 
dag nog cultuuruitingen waarin zwarte 
vrouwenlichamen op stuitende wijze 
worden geërotiseerd en geëtaleerd. 
Denk bijvoorbeeld aan de beruchte 
Dove Body Wash-reclame op Facebook 

(2017) waar een zwarte vrouw haar shirt 
uittrekt en op magische wijze blijkt te 
zijn ‘witgewassen’. Anderzijds levert 
een wereldster als Beyoncé met 
videoalbums als Lemonade (2016) en 
het recent verschenen Everything Is 
Love, waarvoor het Parijse Louvre werd 
afgehuurd, een krachtige repliek op de 
westerse patriarchale cultuur die zwarte 
mensen, en in het bijzonder zwarte 

vrouwen, door de eeuwen heen tot 
object van koloniale seksuele fantasieën 
heeft gereduceerd.  Doorbreekt 
Beyoncé hier op radicale wijze een 
traditie van blanke mannelijke 
superioriteit? Of blijft haar boodschap 
van empowerment ondanks haar kritiek 
schatplichtig aan diezelfde traditie? Dat 
is de vraag die Madeleine Kasten in haar 
betoog aan de orde wil stellen.
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