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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
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Voorwoord
Buiten is het nog een kale en doodse 
bedoening, maar we naderen alweer het 
einde van de winter. De planten roeren 
zich al, blad- en bloemknoppen staan op 
het punt open te springen en het aan-
zicht van het landschap te veranderen. 
Het kale wintercanvas zal spoedig 
plaatsmaken voor een fleurig kleuren-
spel. Het startsalvo van de lente wordt 
gegeven door de kleine gele sleutelbloe-
men. Niet voor niets dragen deze voor-
jaarsbloeiers de geslachtsnaam Primula, 
Latijn voor ‘eerste van de lente’. 

Ook Studium Generale is er in 2019 
weer vroeg bij. Eind januari openen we 
samen met het Europa Instituut en de 
Gemeente Leiden het Leids Europa-
festival: vijf maandelijkse bijeenkomsten 
in aanloop naar de Europese Parle-
mentsverkiezingen. Ook bieden 
we wederom uiteenlopende reeksen 
van lezingen aan. Laat u onderdompelen 
in de geschiedenis van opera door Leo 
Samama. Schuif aan in de collegebanken 
bij Cleveringa om inzage te krijgen in 
de actualiteit van zijn protestrede. 
Verken de online veiligheid met Bibi van 
den Berg. Of overdenk de rol van het 
klassieke ethos in de politiek, literatuur, 
mode en kunst. Daarnaast hebben we
een gevarieerd aanbod van afzonder-
lijke lezingen, dus neem een kijkje op 
onze website.

Preface
Outside, it is cold and gray, but we are 
steadily approaching the end of winter. 
Plants are already stirring, and leaf 
and flower buds are about to open up 
and change the face of the landscape. 
The bare winter canvas will soon give 
way to a colorful display of flowers. 
The opening salvo for Spring is given by 
the small yellow primroses. That 
explains why these spring-bloomers 
bear the generic name Primula, Latin for 
‘first of spring’.

Studium Generale is also making an 
early start 2019. At the end of January, 
we will kick off with the Leids Europafes-
tival, a co-production with the Europa 
Institute and the municipality of Leiden: 
a monthly meeting in the run-up to 
the European parliamentary elections. 
We also present a varied series of 
lectures. Immerse yourself in the history 
of opera with Leo Samama. Join 
Cleveringa at the lecture halls to view 
the news of his protest speech. Explore 
online security and safety with Bibi van 
den Berg. Or consider the role of 
classical ethos in politics, literature, 
fashion and art. We also have a varied 
selection of standalone lectures, so 
please take a look at our website.
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Het begin & Opera seria en opera buffa   
Belcanto & Centraal-Europa    
Wagner & Frankrijk    
Twintigste eeuw & Opera nu   

Leids Europafestival Boerhaave als leermeester van Europa

‘Overwin’ door Nederlands Studenten Orkest 2019 
De eerste reis van James Cook   
Pelgrim Leven en reizen van Christiaan Snouck Hurgronje

De Kaäba van Katwijk Over de zeespiegelgeschiedenis van de mens

Gezag aan het Binnenhof & Het paradoxale ethos van Thierry Baudet
Hoe kleding spreekt nog voor je iets zegt & 
Ethos en het portret in de Gouden Eeuw  
Terug naar de werkplaats!& De onbetrouwbare verteller Verhalen in de Odyssee   
Het ethos van de vlogger & 
Karaktermoord Over ethos in de wereld van de literatuur 

Cyberspace Het nieuwe Wilde Westen?  
Kritiek verbonden Cybersecurity en de staat   
Grenzen aan grenzen Cybersecurity en de internationale orde 

The Global Challenge of Antimicrobial Resistance 
Topic to be announced    

Leiden loves Science   

Waar kwam de moed vandaan om op te staan?  
Is de levenshouding van professor Cleveringa ouderwets geworden?  
Mensenhandel in Nederland   
Antisemitisme na de Tweede Wereldoorlog   
De afgrond laten spreken   

Universality without uniformity Early childhood parenting across the globe
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Door Leo Samama

Drs. Leo Samama studeerde muziek-
wetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht. Bij Rudolf Escher studeerde hij 
enkele jaren het vak Compositie. Van 
1977 tot 1991 was hij docent aan de 
conservatoria van Utrecht en Den Haag 
en aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
Tevens werkte hij als recensent bij 
De Volkskrant en schreef hij voor 
NRC-Handelsblad, de Haagse Post en 
Luister. Hij was artistiek coördinator 
van het Residentie Orkest en directeur 

van het Nederlands Kamerkoor. Voor 
zijn verdiensten voor het Nederlandse 
muziekleven is hij in juni 2010 benoemd 
tot Officier in de Orde van Oranje-
Nassau. Samama heeft vele boeken, 
artikelen en composities geschreven. 
Van hem verschenen bij Home 
Academy eerder de hoorcolleges 
Mozart, Beethoven, Stravinsky, Mahler, 
Debussy, Schubert, Monteverdi, 
Wagner, Bach, De taal van muziek, 
Klinkende geschiedenis, De zin van 
muziek en Sjostakovitsj.
 

Lezingen op maandagavonden
28 januari
4, 18, 25 februari 
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 

Deze serie kwam tot stand in 
samenwerking met Home Academy

7Ontwikkelingen en hoogtepunten uit 500 jaar
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 MA | 28 | 01
Het begin 
1 Italië: Monteverdi
2 Frankrijk: Lully en daarna
Opera seria en opera buffa
3 Handel, Vivaldi
4 Mozart en Rossini

 MA | 4 | 02
Belcanto
5 Bellini, Donizetti, Verdi
6 Verismo: Puccini
Centraal-Europa
7 Singspiel: Mozart, Weber, Marschner
8 Nationale varianten in Rusland  
 en Bohemen

 MA | 18 | 02
Wagner
9 Richard Wagner
10 Richard Strauss en verder
Frankrijk
11  Grand Opéra, Opéra comique,  
 Operette
12 Debussy

 MA | 25 | 02
Twintigste eeuw
13 Janacek: Uit een dodenhuis
14 Alban Berg: Wozzeck tegenover  
 Weill: Dreigroschenoper
15 Britten: Peter Grimes
Opera nu
16 Ligeti Le grand macabre
17 Glass: Einstein on the Beach /  
 Adams: Nixon in China
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Hoewel de opera als muzikaal drama 
een lange voorgeschiedenis kent in het 
liturgisch drama, de moraliteit en de 
maskerade, is het genre het resultaat 
van een hernieuwde aandacht voor de 
Griekse tragedie aan het einde van de 
16e eeuw. Door een ‘geniale vergissing’ 
werden de Griekse termen monodos, 
choros en orchestra vertaald naar 
monodie (een stem met akkoorden 

ondersteund), choros (koor) en 
ensemble of orkest. Het resultaat 
leidde rond 1600 tot een muzikaal 
drama dat binnen enkele decennia de 
contouren aannam van wat wij 
tegenwoordig nog steeds opera 
noemen. In acht colleges van een uur, 
verdeeld over vier avonden, behandelt 
Leo Samama de geschiedenis van de 
opera. Hij analyseert de verschillende 
onderdelen van het genre (verhaal, 
toonzetting, regie). Ook bespreekt hij 
de maatschappelijke context waar-
binnen enkele van de belangrijkste 
opera’s zijn ontstaan. Talrijke muziek-
voorbeelden zullen zijn uiteenzettingen 
verluchtigen. 
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Hutspot 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.

Iedereen welkom!

Hutspot (stew or hotchpotch, but 
certainly not meant in a pejorative 
sense) is the title under which 
we present separate lectures, 
performances, film nights and other 
events.

See next page for details about time and 
location.

All welcome!
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 DO | 31 | 01
Leids Europafestival
Boerhaave als leermeester van Europa 
Ook in onze sleutelstad is Brussel 
dichterbij dan je denkt. Overal vind je 
verbintenissen tussen Leiden en Europa, 
of het nu gaat om onderwijs, gezond-
heidszorg of het bedrijfsleven. Europese 
studenten en toeristen weten Leiden te 
vinden, andersom reikt de invloed van 
Leiden tot ver in Europa. Toch is de 
verbondenheid tussen beide niet altijd 
zichtbaar. Hoog tijd om daarover in 
gesprek te gaan. Zodoende organiseren 
wij in samenwerking met de Gemeente 
Leiden en het Europa Instituut een 
reeks bijeenkomsten rondom Europa en 
Leiden in aanloop naar de Europese 
parlementsverkiezingen in mei. 
 De opening van het Leids Europa-
festival zal plaatsvinden in Rijksmuseum 
Boerhaave en gaat over het thema 
wetenschap. Conservator Tim Huisman 
vertelt hoe Herman Boerhaave 
‘leermeester van Europa’ werd, aan de 
hand van de tentoonstelling: Herman 
Boerhaave en de Gouden Eeuw van de 
wetenschap. Rector magnificus Carel 
Stolker zal vervolgens stilstaan bij de 
hedendaagse relatie tussen Leiden en 
Europa op het gebied van wetenschap.
 Rijksmuseum Boerhaave
 Lange Sint Agnietenstraat 10
 2312 WC Leiden
 19.00 uur inloop
 19.30 - 21.30 uur
 Iedereen welkom!

 Gratis entree.
 Aanmelding verplicht via de website  
 van Rijksmuseum Boerhaave
 (www.rijksmuseumboerhaave.nl/ 
 europafestival)
Deze opening komt tot stand in 
samenwerking met Europa Instituut, 
Gemeente Leiden en Rijksmuseum 
Boerhaave

 MA | 11 | 02
‘Overwin’ door NSO 2019
Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) 
gaat in februari 2019 voor de 67e keer 
op tournee langs de mooiste zalen 
van Nederland. Natuurlijk wordt 
de stadsgehoorzaal in Leiden niet 
overgeslagen! NSO 2019 zal in het teken 
staan van het thema ‘Overwin’. Er wordt 
steeds minder geïnvesteerd in klassieke 
muziek, waardoor dit deel van onze 
cultuur in een neerwaartse spiraal is 
beland. Vele orkesten proberen het 
hoofd boven water te houden. Het NSO 
lukt dit al 67 jaar, we streven ernaar 
hierin te blijven overwinnen.
 Veel studenten ervaren een grote 
studiedruk. ‘Overwin’ is een aanmoedi-
ging naar deze studenten: wees niet 
bang en houd je sterk! Daarnaast is het 
een aanmoediging voor het leven: 
overwin jezelf, durf te dromen! In het 
programma van NSO 2019 komt het 
thema ‘Overwin’ ook terug: de 
opdrachtcomponist Hawar Tawfiq heeft 
als Koerdische vluchteling een zeer 
zware strijd moeten leveren om een 

Hutspot
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nieuw leven te kunnen opbouwen in 
Nederland. Ook komt de overwinning 
terug in de Zevende Symfonie ‘Lenin-
grad’ van Dmitri Sjostakovitsj: een 
oorlogssymfonie geschreven voor 
de inwoners van Leningrad om hen een 
hart onder de riem te steken en hen 
aan te moedigen om krachtig te blijven.
 Voorafgaand aan het concert 
organiseert Studium Generale een 
inleiding op het concert door Leo 
Samama.
 19.00 uur Inleiding op het concert  
 door Leo Samama (gratis)
 Lipsiusgebouw, Zaal 019
 Cleveringplaats 1, Leiden
 20.15 uur Concert NSO 2019
 Stadsgehoorzaal
 Breestraat 60 2311 CS Leiden
Voor het programma en het kopen van 
kaarten ga naar: www.nso.nl

 WO | 6 | 03
De eerste reis van James Cook
Drs. Jeroen Bos, auteur, historicus en 
informatiespecialist, werkzaam bij de 
Universitaire Bibliotheken Leiden, 
Universiteit Leiden
Ongeveer tweeëneenhalve eeuw 
geleden verlaat kapitein James Cook 
met de driemaster ‘HMS Endeavour’ 
de Engelse havenstad Plymouth voor 
zijn eerste tocht rond de wereld. 
De Endeavour-expeditie heeft als doel 
om op het pas ontdekte eiland Tahiti 
de Venusovergang te observeren, een 
buitengewoon zeldzaam hemelver-

schijnsel. Maar de hoofdbestemming 
van de reis is een andere. Cook krijgt 
geheime instructies mee van de Royal 
Navy om in de Stille Oceaan op zoek te 
gaan naar een nog onontdekt continent. 
Maar het zogeheten Terra Australis 
Incognita vindt hij niet. Wel omzeilt Cook 
als eerste de beide hoofdeilanden van 
Nieuw-Zeeland en brengt hij de Austra-
lische oostkust in kaart. Na bijna drie 
jaar arriveert het schip op 12 juli 1771 
weer in Engeland met aan boord een 
schat aan wetenschappelijke informatie.
 Onder begeleiding van historicus 
en auteur Jeroen Bos volgen wij Cook in 
het kielzog van de HMS Endeavour. 
Ook zal Bos aandacht besteden aan de 
Nederlandse connectie met Cooks 
wereldreis en de beeldvorming van de 
door Cook bezochte gebieden.
 19.30 – 21.00 uur
 Lipsiusgebouw
 Zaal 019
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 WO | 13 | 03
Pelgrim
Leven en reizen van Christiaan Snouck 
Hurgronje

Drs. Philip Dröge is freelancejour-
nalist, auteur, en oprichter en 
hoofdredacteur van het populair-
wetenschappelijke persbureau FAQT

Op een gebrandschilderd gedenk-
raam in het groot auditorium van het 
Academiegebouw staat arabist 

31|01 - 26|03 • 2019

12



Christiaan Snouck Hurgronje (1857-
1936) afgebeeld tussen andere Leidse 
beroemdheden zoals Hugo de Groot, 
Johan Thorbecke, Johan Huizinga en 
Hendrik Lorentz. En even verderop, op 
Rapenburg 61, staat zijn woning: het 
Snouck Hurgronjehuis. Maar wie 
was deze illustere Leidenaar? Biograaf 
Philip Dröge omschrijft hem in zijn boek 
Pelgrim: leven en reizen van Christiaan 
Snouck Hurgronje als spion, arabist en 
pelgrim. Maar voor hij deze etiketten 
verdiende, studeerde Snouck Hurgronje 
Theologie en Semitische Talen aan de 
Leidse universiteit. Later bekeert hij zich 
tot de islam om een bezoek te kunnen 
brengen aan Mekka, als een van de 
eerste westerse geleerden. En daar blijft 
het niet bij. Tijdens deze lezing vertelt 
Dröge u over de rol die Snouck 
Hurgronje samen met kolonel Van 
Heutsz speelt in de Atjehoorlog, hoe hij 
hoogleraar Arabisch en later rector 
magnificus werd aan de Universiteit 
Leiden en nog veel meer. 
 19.30 – 21.00 uur
 Lipsiusgebouw
 Zaal 019
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 WO | 27 | 03
De Kaäba van Katwijk
Over de zeespiegelgeschiedenis van de mens

Prof.dr. Salomon Kroonenberg, auteur 
en emeritus-hoogleraar Geologie aan 
de Technische Universiteit Delft

Op de laatste klimaatconferentie in het 
Poolse Katowice klonken opnieuw 
alarmerende berichten over een 
zeespiegelstijging als gevolg van 
klimaatsverandering. Daarbij is het 
echter van belang om te weten dat de 
zeespiegel nooit stabiel is geweest. In 
Spiegelzee: de zeespiegelgeschiedenis 
van de mens (2017) toont Salomon 
Kroonenberg hoe onze prehistorische 
voorouders kampten met zeespiegel-
stijgingen en dalingen. Aan het begin 
van zijn boek brengt de auteur een 
bezoek aan het strand van Katwijk. Hier 
stond in de zomer van 2008 een zwarte 
kubus van acht meter hoog. Bezoekers 
van deze Katwijkse Kaäba kregen een 
inkijk in de zeespiegelgeschiedenis over 
een periode van 120.000 jaar: de tijd dat 
Homo sapiens de aarde bevolkte. 
Aan het begin van deze periode, in het 
Eemien (de warme periode tussen 
de laatste twee ijstijden), stond de 
zeespiegel zo’n zes meter hoger dan nu. 
Terwijl 20.000 jaar geleden, in het 
Weichselien (het koudste deel van de 
laatste ijstijd), de zeespiegel meer dan 
honderd meter lager lag dan nu. In deze 
lezing bespreekt Kroonenberg welke 
oorzaken hieraan ten grondslag liggen 
en hoe geleerden dit te weten zijn 
gekomen.
 19.30 – 21.00 uur
 Lipsiusgebouw
 Zaal 019
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

Hutspot
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Vertrouw mij! 
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Motorbendes, boerkadragers, 
tattoobezitters, maar ook politici, 
kunstenaars, journalisten... We maken 
ons allemaal zorgen over hoe we door 
anderen worden gezien. Deskundig? 
Arrogant? Authentiek? Vertrouw mij! 
Manipulaties van imago is een 
verzameling vlot leesbare essays over 
spraakmakende klassieke en fonkel-
nieuwe voorbeelden uit onze cultuur 

waarin mensen gebruik maken van 
hun karakter en imago om hun publiek 
te overtuigen. Studium Generale 
organiseert een reeks lezingen rond 
dit overtuigingsmiddel, in de klassieke 
retorica ethos genaamd. In vier 
avonden presenteren we verschillende 
cases uit de politiek, de kunst, de 
literatuur en het moderne maatschap-
pelijk debat.

Lezingen op dinsdagavonden
5, 12, 19, 26 februari 
19.30 - 22.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebowu
Cleveringaplaats 1
Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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 DI | 5 | 02 
Gezag aan het Binnenhof 

Prof.dr.Henk te Velde, hoogleraar 
Vaderlandse Geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Zonder vertrouwen werkt een 
vertegenwoordigend stelsel niet, en er 
zijn enkele constantes in de manier 
waarop vertrouwen in de Nederlandse 
politiek van oudsher verworven en 
verloren wordt. De meest gebruikelijke 
strategie is altijd geweest om zich als 
verantwoordelijk bestuurder op te 
stellen. Dat deed men al in de 19e eeuw, 

en het komt nog steeds veel voor. Maar 
vanaf diezelfde tijd wordt ook al het 
tegenovergestelde gedaan: betogen dat 
de bestuurders alleen met zichzelf bezig 
zijn, de zaken onderling regelen en het 
belang van het (gewone) volk vergeten. 
Heel vaak schoven degenen die dat 
betoogden in de loop van de tijd dan 
weer door naar de rol van bestuurder: 

dat gold al voor Thorbecke, het gold 
voor de vroege sociaaldemocraten en 
confessionelen, het gold nog voor 
Nieuw Links in de jaren zestig. Strijd om 
het vertrouwen in politici is een 
kenmerk van politieke onenigheid, want 
ethos is misschien wel het belangrijkste 
kapitaal van een politicus.
 NA DE PAUZE:

Het paradoxale ethos van 
Thierry Baudet

Prof.dr. Jaap de Jong, hoogleraar 
Journalistiek en Nieuwe Media, 
Universiteit Leiden

Vertrouwen is een onmisbaar 
instrument voor de politicus. In een tijd 
van massamedia kan de Nederlandse 
politicus niet volstaan met het op 
neutrale toon uiteenzetten van feiten en 
met droge argumentatie. Wie een 
miljoenenpubliek via tv of filmpjes op 
internet echt wil bereiken, moet de 
wetten van de mediacratie kennen 
om zijn publiek te overtuigen. Maar 
welke rol speelt het klassieke ethos dan 
nog in de eenentwintigste eeuw? 
De deskundigheid van de spreker, de 
betrokkenheid en de betrouwbaarheid?  
 De Nederlandse politiek in de 
Tweede Kamer kende een traditie van 
sobere welsprekendheid, maar in de 
eenentwintigste eeuw wordt die 
opgeschud door optredens van Fortuyn, 
Wilders, Klaver en Baudet. Hoe valt 
de enthousiaste ontvangst van Thierry 
Baudet in deze Trump-tijden te 
verklaren?

5|02 - 26|02 • 2019
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 DI | 12 | 02
Hoe kleding spreekt nog 
voor je iets zegt

Saskia Aukema, eerste prijs 
portretten bij de Zilveren Camera

Saskia Aukema is fotografe en winnaar 
van het onderdeel portretten bij de 
Zilveren Camera. In verschillende 
fotoprojecten is ze op zoek gegaan naar 
de mens achter verhullende kleding-
stukken als toga’s en niqaabs. In deze 
bijdrage doet ze verslag van die 
spannende zoektocht.  
 NA DE PAUZE:

Ethos en het portret in de 
Gouden Eeuw

Prof.dr. Stijn Bussels, Kunstgeschie-
denis, in het bijzonder voor 1800, 
LUCAS, Universiteit Leiden

Sinds mensenheugenis peilen we naar 
elkaars ethos. Kunst helpt ons hierin. 
Enerzijds kan kunst onze waardigheid 
versterken. Anderzijds creëert kunst 
ideaalbeelden en verspreidt zo 
maatstaven om het ethos van anderen 
te evalueren. In beide functies dienen 
portretten als verhelderende voorbeel-
den. Ze kunnen ons extra geloofwaardig 
maken, maar dienen tevens als model. 

In deze lezing, zal Stijn Bussels de 
grenzen aftasten van deze maatschap-
pelijke werking van het portret door zich 
te concentreren op de Nederlandse 
Gouden Eeuw. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld als een persoon zich in 
volle waardigheid laat portretten, maar 
de meeste toeschouwers die persoon 
veel minder hoog achten dan de schilder 
probeert te laten uitschijnen?

 DI | 19 | 02
Terug naar de werkplaats!

Dr. Arthur Crucq, universitair docent 
Kunstgeschiedenis, LUCAS, 
Universiteit Leiden

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat 
de Duitse architect Walter Gropius het 
Bauhaus manifest publiceerde. In dit 
manifest werden de lijnen uitgezet voor 
een nieuwe visie op het kunstonderwijs; 
een visie die sterk was gebaseerd op het 
middeleeuwse ideaal van de werkplaats 
en die zich afzette tegen het academisch 
kunstonderwijs zoals dat in de negen-
tiende eeuw had vorm gekregen.  
Volgens Gropius moest het kunstonder-
wijs worden gebaseerd op het aloude 
idee dat de bouwkunst de moeder aller 
kunsten was. Alle andere ambachten 
zoals de weefkunst, het houtsnijwerk en 
de meubelkunst moesten in dienst staan 
van die bouwkunst. Bovendien dienden 
de studenten te worden opgeleid in de 
werkplaats in samenwerking met, maar 
zeker ook onder, het gezag van een 
‘meester’. 

Ver trouw mij !

17



In deze lezing legt Arthur Crucq uit hoe 
een manifest dat sterk op de negentien-
de-eeuwse perceptie van de middel-
eeuwse bouwpraktijk was geïnspireerd, 
de grondbeginselen kon vormen van 
een kunstopleiding, een architectuur- 
en een vormgevingsstijl die juist zo 
kenmerkend modernistisch is.
 NA DE PAUZE:

De onbetrouwbare verteller
Verhalen in de Odyssee 

Dr. Adriaan Rademaker, universitair 
docent Griekse Taal- en Letterkunde, 
Universiteit Leiden

Vertellers stellen we ons graag voor als 
figuren met een onberispelijk ethos: we 
zien ze graag als alwetend en betrouw-
baar, en denken dat ze ons in hun 
goedwillendheid alles naar waarheid 
vertellen wat we weten willen. Toch 
wordt in heel veel literatuur gespeeld 
met vertellers die niet zo betrouwbaar 
zijn. Odysseus, de held van de Odyssee, 
is er bedreven in om anderen een mooie 
leugen op de mouw te spelden als hij 
iets van ze nodig heeft. En de primaire 
verteller van het gedicht wijst weliswaar 
geregeld op het opportunistische 
karakter van de verhalen van zijn held, 
maar neemt op cruciale punten 
opvallend weinig afstand van wat 
Odysseus beweert. In deze lezing nemen 
we onder de loep hoe de vertellers in de 
Odyssee hun publiek in een kat-en-muis-
spel eerst het verhaal inlokken, om ze 
vervolgens weer te herinneren aan het 
fictionele karakter van verhalen.

5|02 - 26|02 • 2019
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 DI | 26 | 02
Het ethos van de vlogger

Dr. Willem Koetsenruijter, Universitair 
docent Journalistiek en Nieuwe 
Media, LUCL, Universiteit Leiden

Het genre videoblog kent vele vormen. 
Van de beautyvlog en de shoppingvlog 
tot de unpacking video en de klus-
video’s. Het zijn allemaal producten in 
het immense grijze gebied waarin 
journalistiek, reclame en entertainment 
vloeiend in elkaar overgaan. Een ding 
hebben ze allemaal gemeen: de auteur 
is zeer aanwezig en in alles moeten 
verwijzingen naar authenticiteit het 
ethos van de boodschapper vergroten. 
Of dat nu de beautyvlogger is die in haar 
meisjeskamer make up aanprijs, of de 
gitarist die je vanaf de bank leert hoe je 
Autumn Leaves speelt. Allemaal 
vergroten ze hun geloofwaardigheid 
door te benadrukken hoe ongemedieerd 
hun boodschap is. Met een reeks 
vermakelijke, hilarische en soms schok-
kende beelden voert Willem Koetsen-
ruijter u binnen in de wereld van de 
vlogger en laat hij zien hoe het komt dat 
we de vlogger op zijn of haar woord ge-
loven. Waarschuwing: sommige beelden 
kunnen als onsmakelijk worden ervaren.
 NA DE PAUZE:

Karaktermoord
Over ethos in de wereld van de literatuur

Dr. Olga van Marion, universitair 
docent Nederlandse Taal en Cultuur, 
Universiteit Leiden 

De deskundigheid van vrouwelijke 
literaire auteurs wordt vaker in twijfel 
getrokken dan die van hun mannelijke 
collega´s. Dat blijkt uit recent weten-
schappelijk onderzoek naar The riddle of 
literary quality. Zo wordt het werk van 
vrouwen lager beoordeeld als het gaat 
om stijlkwaliteiten en hoger als het gaat 
om zoiets als ‘herkenbaarheid’. De 
Lezeres des Vaderlands wijst ons er in 
haar jaarlijks bijgehouden overzichten 
op dat het werk van vrouwen in het 
algemeen minder aandacht trekt en 
weinig serieuze recensies krijgt. In deze 
lezing zullen we zien dat het er voor 
vrouwelijke auteurs in de Verlichting 
niet veel beter uitzag. We richten ons op 
de eerste Leidse toneelschrijfster, 
Adriana van Ryndorp, die in 1723 
debuteerde met de vrolijke klucht De 
driftige minnaars. Het hoofdpersonage 
Adriana weigert hier te luisteren naar 
haar familie die haar wil uithuwelijken, 
terwijl ze maar liefst zes minnaars 
afwijst die met haar willen trouwen 
met als argument dat ze niet buigt voor 
slavernij. In de landelijke pers is dit 
debuut volledig afgekraakt. Niet Van 
Ryndorps literaire product stond 
centraal in de vernietigende recensies, 
maar de seksuele uitspattingen die 
aan haar als persoon werden toege-
dicht. Wie vergelijkingen trekt tussen 
de Verlichting en onze eeuw, ziet 
dat er (nog te) weinig ten goede is ver-
anderd.

Ver trouw mij !
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19.30  Leo Samama Het begin & Opera seria en opera buffa
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7:00 pm Wiep Klaas Smits The Global Challenge of Antimicrobial Resistance
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19.30 Bibi van den Berg Kritiek verbonden Cybersecurity en de staat
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19.30 Bibi van den Berg Grenzen aan grenzen Cybersecurity en de internationale orde
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19.30 Kees Schuyt Waar kwam de moed vandaan om op te staan?
  Is de levenshouding van professor Cleveringa ouderwets geworden? 
19.30 Jeroen Bos De eerste reis van James Cook
7:00 pm  Topic to be announced
19.30 Corinne Dettmeijer-Vermeulen Mensenhandel in Nederland
19.30 Philip Dröge Pelgrim Leven en reizen van Christiaan Snouck Hurgronje

7:30 pm Judi Mesman Universality without uniformity Early childhood parenting across the globe

19.30 Chris Quispel Antisemitisme na de Tweede Wereldoorlog 
19.30 Yra van Dijk De afgrond laten spreken
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Door Bibi van den Berg

Prof.dr. Bibi van den Berg is als 
hoogleraar Cybersecurity Governance 
verbonden aan het Institute of Security 
and Global Affairs, Universiteit Leiden. 
Van den Berg begeeft zich op het 
snijvlak van techniekfilosofie, online 
veiligheid en (overheids)regulering.

Lezingen op dinsdagavonden 
5, 12, 19 februari 
19.30 - 21.00 uur
Zaal 2.02
Wijnhaven
Turfmarkt 99
Den Haag

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

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

Deze serie kwam tot stand in 
samenwerking met Home Academy 
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 DI | 5 | 02 
Cyberspace
Het nieuwe Wilde Westen?
De komst van cyberspace heeft onze 
levens gemakkelijker en efficiënter 
gemaakt. Tegelijkertijd kent cyberspace 
ook de nodige risico’s. Omdat cyber-
space een globale, grensoverschrijdende 
werkelijkheid is, is het lastig om risico’s 
aan te pakken. Wet- en regelgeving is 
immers nagenoeg volledig gekoppeld 
aan (het territorium van) staten. Wiens 
wetten gelden er in cyberspace? Het feit 
dat cyberspace gedomineerd wordt 
door private partijen maakt een en 
ander nog complexer. Is cyberspace 
daarmee het nieuwe Wilde Westen? 
Welke mogelijkheden zijn er om iets aan 
risico’s in cyberspace te doen?

 DI | 12 | 02
Kritiek verbonden
Cybersecurity en de staat 
Het waarborgen van nationale veiligheid 
is één van de kerntaken van de staat. In 
de loop van de 20e eeuw is het concept 
veiligheid sterk verbreed. Allerlei taken 
en verantwoordelijkheden rondom de 
zorg voor, en het welzijn van burgers 
werden nu toegeschreven aan de staat, 
vaak met een al dan niet impliciete 
verwijzing naar veiligheid. Cybersecuri-
ty, veiligheid in en van cyberspace, is de 
laatste toevoeging aan deze reeks. In 
zekere zin is dit begrijpelijk. Digitale 
netwerktechnologieën zijn een cruciaal 
onderdeel geworden van de vitale 

infrastructuur, en cyberspace kan zélf 
ook als vitale infrastructuur gelabeled 
worden. Maar is het terecht dat we 
(mede) de staat verantwoordelijk maken 
voor veiligheid in en van cyberspace? En 
zo ja, hoe moet zij die verantwoordelijk-
heid dan vormgeven?

 DI | 19 | 02
Grenzen aan grenzen
Cybersecurity en de internationale orde
Cyberspace omspant de globe, en 
activiteiten binnen cyberspace zijn bijna 
per definitie grensoverschrijdend. 
Burgers én staten komen elkaar tegen in 
cyberspace. Het ontwikkelen van 

internationaal recht voor cyberspace 
zou kunnen helpen bij het veilig maken 
van cyberspace. Zo zouden we 
criminaliteit, maar ook spionage en 
oorlog op en via cyberspace kunnen 
reguleren. Dit is echter gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. Welke factoren 
spelen een rol in discussies over 
internationaal recht en normen voor 
statelijk gedrag in cyberspace? Wiens 
waarden zijn daarin dominant en 
waarom? Achter welke normen kunnen 
landen zich scharen, en met welke 
legitimatie? En wat te doen met staten 
die een andere visie op de rol en het 
belang van cyberspace aanhangen?

5|02 - 19|02 • 2019
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Thursday February 7 en Wednesday 
March 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.universiteitleiden.nl/
studium-generale 

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

In this series of lectures experts will 
provide a broad perspective and 
qualified background information on 
these global challenges. Each first or 
second Wednesday of the month a new 
present-day issue takes center stage 
in this series.
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 THU | 7 | 02
The Global Challenge 
of Antimicrobial Resistance 

Dr Wiep Klaas Smits, Assistant 
Professor, Department of Medical 
Microbiology, Center for Infectious 
Diseases, LUMC

The discovery of antimicrobials has 
been a game-changer in health care by 
providing a novel line of defense against 
pathogenic micro-organisms. Antimicro-
bials are either isolated from nature 

(often produced by other bacterial 
or fungal species) or chemically 
synthesized and target processes that 
are essential for a bacterium to survive. 
Bacteria have developed strategies to 
counteract the effects of antimicrobials, 
which in some cases leads to non-sus-

ceptibility (or antimicrobial resistance). 
The molecular mechanisms of resistance 
are as diverse as the antibiotics 
themselves. As a result of the selective 
pressure by the use of antimicrobials in 
therapy and as a prophylactic in humans 
as well as livestock, the number of 
resistant strains of bacterial pathogens 
has greatly increased in recent years. 
In fact, certain bacterial diseases are on 
a rebound, after initially declining upon 
the introduction of specific antimicrobi-
als. The rise in antimicrobial resistance 
has put us at the brink of a situation 
where certain infections will no longer 
be treatable. In this lecture, we will take 
you into the arms race between 
physician and bacterium, and show how 
antimicrobial resistance is tackled on a 
global level - from policy makers, to 
clinical laboratories, to researchers and 
drug companies - to provide context for 
the discussion on responsible use of 
antimicrobials.

 WED | 6 | 03
Topic to be announced
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18.30 - 22.00 uur
Rijksmuseum voor Oudheden
Rapenburg 28
Leiden

NB: Het programma is deels in het 
Engels, deels in het Nederlands.

Iedereen welkom! 
Gratis entree. 
Aanmelden niet nodig.

Hou onze website in de gaten voor 
updates: www.universiteit.leiden.nl/
studium-generale

Deze wetenschapsavond is een 
co-productie van Studium Generale, 
Leiden, Stad van Ontdekkingen, en 
Universiteit Leiden 444, met mede-
werking van LUMC, Leiden Kennisstad, 
Science meets Business, Leiden Science 
Café, Lorentz Center en anderen.

6:30 - 10:00 pm
Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28
Leiden

NB: Some parts of the program will be 
in Dutch, some in English.

All welcome! 
Entrance is free. 
No registration needed.

Keep updated as we complete the 
program: www.universiteit.leiden.nl/
studium-generale

This event is a co-production of Studium 
Generale, Leiden, City of Discoveries, 
Universiteit Leiden 444, in cooperation 
with LUMC, Leiden Science City, Science 
meets Business, Leiden Science Café, 
Lorentz Center and more.
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 DO | 14 | 02 
Op zoek naar een alternatieve 
Valentijnsavond? En gaat uw hart 
sneller kloppen bij het horen over 
wetenschappelijke ontdekkingen? Zoek 
dan niet verder: deze avond draait om 
de Leidse liefde voor de wetenschap. 
De Australische professor Melissa Little, 
Leids eredoctor 2019, en de wereld-
beroemde Leidse professor Christine 
Mummery zullen hun liefde voor 
stamcellen en regeneratieve genees-
kunde met u delen. Ook vele andere 
wetenschappers zullen hun enthousias-
me delen over uiteenlopende onder-
werpen zoals Egypte, Europa, het 
menselijk brein en de ruimte. Ontmoet 
de hoogleraren en kenners persoonlijk 
en laat u verrassen en nieuwsgierig 
maken over wat de wetenschap in haar 
volle breedte te bieden heeft in Leiden, 
Stad van Ontdekkingen.

 Inhoud
In de Tempelzaal komt het oude Egypte 
tot leven, delen we verhalen en voeren 
we discussies over hoe organen als 
hart en nieren zich kunnen ontwikkelen 
uit stamcellen. Er zal doorlopend 
wetenschappelijk werk op basis van 
Nobelprijswinnende onderwerpen 

worden getoond met uitleg van jonge 
wetenschappers die er graag 
het gesprek met u over aangaan. Onze 
bars zijn open voor een drankje, een 
hapje, een praatje en misschien om uw 
Valentijn te ontmoeten. Onze Mystery 
Room, de Trajanuszaal, gaat op gezette 
tijden open en laat steeds een kleine 
groep mensen kennis maken met onze 
mystery guest of mystery discovery.
 Jonge ‘science-based’ ondernemers 
zullen hun passie delen voor de 
wetenschap waar ze aan werken in een 
science-meets-business café. Misschien 
laten ze zelfs hun uitvindingen zien. 
Bovendien spreken wetenschappers 
van alle faculteiten van de Universiteit 
Leiden in de Leemanszaal over hun 
liefde voor wetenschap. Bijvoorbeeld 
professor Judi Mesman, die diversiteit 
in ouderschap bestudeert. Zij zal met 
u delen hoe haar interesse in dit 
onderwerp is ontstaan. U bent te allen 
tijde welkom om uitleg te vragen of in 
discussie te gaan met de wetenschap-
pers die aan het woord waren. 
Daarnaast staan alle mensen in een 
Leiden Loves Science t-shirt klaar voor 
uitleg en toelichting. Kom ook, en geniet 
mee van de liefde voor wetenschap.
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Look no further. We have an exciting 
alternative for Valentine’s day. One that 
will fill your heart with Leiden’s love for 
science and arts. This year’s honorary 
doctor, Australian professor Melissa 
Little, as well as world-renowned 
Leiden-based professor Christine 
Mummery will share their love for stem 

cells and regenerative medicine with 
you. Of course many others from Leiden 
University will share their enthusiasm 
for topics like Egypt, Europe, the human 
brain and space. Come and meet 
professors, scientists and art lovers and 
get enthused, surprised and curious 
what Leiden, City of Discoveries, has to 
offer. 

 Content 
In the Tempelzaal we will bring Egypt a 
bit closer to you and share stories and 
discussions on how organs like heart 
and kidney can develop from stem cells. 
Young scholars will be at your disposal 
to explain and discuss a permanent 
exhibition of scientific art, based on 
Nobel prize winning topics. Our bars are 
open so you can have a drink, a small 
snack, a chat and perhaps meet your 
Valentine. Our mystery room, the 
Trajanuszaal, will open at certain times 
and allow a small group of people to 
meet our mystery guest or mystery 
discovery.
 Young science-based entrepreneurs 
will share their passion in a science 
meets business café setting. Perhaps 
they will even show you their inventions. 
Furthermore, scientists from all faculties 
of University Leiden will speak in the 
Leemanszaal about their love of science. 
For example, professor Judi Mesman 
who studies diversity in parenting, 
will share how her interest came to be. 
At all times you are welcome to ask for 
explanations or start a discussion with 
the scientists you heard present and 
with all people in a Leiden Loves Science 
t-shirt. Come and join the fun.

Leiden Loves Science
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Op woensdag 16 januari 2019 
presenteert Kees Schuyt de door hem 
geschreven biografie van Rudolph 
Pabus Cleveringa Recht, onrecht en de 
vlam der gerechtigheid. Diezelfde dag 
opent de expositie In het spoor van 
Professor Rudolph Pabus Cleveringa in 
de oude UB, Rapenburg 70. Naar 
aanleiding hiervan organiseert Studium 
Generale een lezingenreeks om inzage 
te krijgen in de actualiteit van de 
protestrede van Cleveringa.

Lezingen op dinsdagavonden
5, 12, 19, 26 maart 
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 

33Moderne lessen 

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

5|03 - 26|03 • 2019
studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

 DI | 5 | 03 
Waar kwam de moed vandaan 
om op te staan? 
Is de levenshouding van professor Cleveringa 
ouderwets geworden? 

Prof.dr.mr. Kees Schuyt (1943), 
emeritus-hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam, 
bekleedde de Cleveringa-leerstoel in 
het jaar 2006/2007; auteur van de 
biografie R.P. Cleveringa, recht, 
onrecht en de vlam der gerechtigheid, 
Boom, Amsterdam, 2019 

Het antwoord op de twee vragen in de 
titel wordt gegeven in dit openings-
college, dat uitvoerig zal ingaan op het 
leven en de levensloop van prof. mr. R.P. 
Cleveringa Jzn. (1894-1980). Dit leven 
bestond uit veel meer dan alleen de 
dag van de moedige protestrede van 
26 november 1940. Wat gebeurde er na 
26 november, in de gevangenis van 
Scheveningen? De moed van Cleveringa 
bleef niet beperkt tot alleen die 
protestrede. 
 In de lezing komen de andere 
verzetsactiviteiten en vooral de andere 
perioden van het leven van Cleveringa 
ter sprake. Zijn vorming tot een goed 
jurist onder leiding van professor 
Meijers (1913 - 1919), zijn werk als 
bedrijfsjurist en rechter, tot zijn 
terugkeer naar Leiden als hoogleraar 
handelsrecht en burgerlijke rechtsvor-
dering. De belangrijke periode van vlak 
na de oorlog (het eredoctoraat aan 
Churchill, rector magnificus in 1946/47) 



wordt toegelicht aan de hand van zijn 
door de oorlogsjaren gerijpte opvatting 
van recht en rechtvaardigheid. Tenslotte 
worden zijn persoonlijke eigenschappen 
(beginselvastheid, nauwkeurigheid, 
onverschrokkenheid, fijnzinnigheid) 
ontleed, die tezamen zijn levenshouding 
bepaalden: opkomen voor vrijheid, 
gerechtigheid en waarheid. Deze 
eigenschappen en de waarden die hij 
nastreefde geven de actualiteit aan: die 
waarden zijn ook voor deze tijd en voor 
de jonge generaties niet “ouderwets” 
geworden. 

 DI | 12 | 03
Mensenhandel in Nederland

Mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen, 
Cleveringa hoogleraar 2018-2019, 
vicevoorzitter van de pilot Slacht-
offerschap mensenhandel van 
het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 
Daarnaast is zij lid van de Expert 
Advisory Group van de Global Fund To 
End Modern Slavery en van de 
Supervisory Board van Child Helpline 
International

Al haar hele carrière zet Corinne 
Dettmeijer-Vermeulen zich in voor de 
bescherming van slachtoffers en de 
vervolging van daders. Als Nationaal 
Rapporteur hield ze van 2006 tot eind 
2017 de regering op de hoogte van de 
aard en omvang van mensenhandel 
en seksueel geweld tegen kinderen in 
Nederland. Ze monitorde de effecten 
van het overheidsbeleid en deed 

aanbevelingen om de aanpak te 
verbeteren. Bij het uitspreken van haar 
Cleveringa-oratie had zij het over 
‘Mensenhandel in 2018: over recht, 
vrijheid en verantwoordelijkheid´ en ze 
roept de maatschappij, maar ook de 
individuele burger op om verantwoor-
delijkheid te nemen en nog meer te 
doen aan preventie en bestrijding.
 In deze lezing wordt duidelijk dat 
mensenhandel zeker niet alleen in de 
rest van de wereld plaatsvindt, maar 
ook hier in Nederland. Want om mensen 
meer betrokken te maken met dit 
onderwerp is voorlichting nodig. Niet 
alleen door middel van cijfers en data, 
maar ook door verhalen achter die 
cijfers.

 DI | 19 | 03
Antisemitisme na de Tweede 
Wereldoorlog

Dr. Chris Quispel, doceerde meer dan 
twintig jaar over de geschiedenis van 
het antisemitisme aan de Universiteit 
Leiden. Hij is gespecialiseerd in de 
geschiedenis van racisme en 
vreemdelingenhaat

Antisemitisme wordt vaak de oudste 
haat genoemd. De meeste auteurs laten 
de geschiedenis van het antisemitisme 
beginnen met de conflicten die in het 
begin van onze jaartelling ontstonden 
tussen joden en christenen. Dat 
betekent dat we te maken hebben met 
een geschiedenis van bijna 2000 jaar. In 
die periode maakte onze maatschappij 
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enorme veranderingen door, zonder 
dat het antisemitisme verdween. 
Integendeel, het antisemitisme bleek 
flexibel, hardnekkig en vernieuwde 
zich voortdurend. De afschuwelijke 
gebeurtenissen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog maakten geen einde aan 
het antisemitisme. De weinige joodse 
overlevenden werden bij hun terugkeer 
onmiddellijk geconfronteerd met 
anti-joodse reacties. Dat gebeurde in 
bijna alle Europese landen.
 Recentelijk is er sprake van een 
hernieuwde sterke opleving van het 
antisemitisme. Hierin lijken twee 
ontwikkelingen van belang. In de eerste 
plaats een terugkeer van het traditione-
le Europese antisemitisme, waarin de 
jood wordt gezien als een kwaadaardige 
buitenstaander die door financiële 
manipulaties en samenzweringen de 
wereld in haar greep probeert te krijgen. 
Maar er is ook een nieuwe variant, die 
verbonden is aan afkeer van de staat 
Israël. Deze variant is populair in 
islamitische kringen en in linkse anti- 

imperialistische hoek. Joden worden 
hierin niet zozeer gezien als buiten-
staanders, maar als de ultieme insiders, 
voorpost van het westers imperialisme. 
Beide varianten van het moderne 
antisemitisme lijken heel verschillend, 
maar blijken in de praktijk heel goed 
door elkaar te kunnen lopen. 

 DI | 26 | 03
De afgrond laten spreken

Prof.dr. Yra van Dijk, hoogleraar 
Moderne Nederlandse letterkunde in 
mondiaal perspectief, Universiteit 
Leiden

Spreken over de oorlog is lang heel 
moeilijk geweest. Ook aan de Universi-
teit Leiden herdenken we liever de 
heroïsche toespraak van Cleveringa dan 
wat er gebeurd is met de studenten 
en docenten die slachtoffer werden van 
de nazi’s. Waarom is dat eigenlijk zo 
moeilijk? En welke vormen van 
herinnering zijn er dan wel mogelijk? In 
deze lezing bespreken we hoe literatuur, 
kunst en film de Holocaust represente-
ren en zo bijdragen aan Cultural memory 
van deze periode. Hoewel er lang een 
taboe rustte op fictie over de Holocaust, 
kan juist de verbeelding helpen om de 
gruwel in al haar betekenisloosheid 
onder ogen te zien en te herinneren. 
We gaan op deze avond ook na waar de 
morele en ethische grenzen liggen van 
deze werken: waarom is het een kitsch 
en het ander niet, waarom roept het 
een protest op en het ander niet?

In de collegabank bij prof. Cleveringa
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Perspectives

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.

Almost every second Thursday of the 
month
7:30 pm – 9:00 pm 
March 14 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 ontdekkings-
reis. Door middel van een reeks 
boeiende en verhelderende lezingen, 
maak je kennis met een verscheiden-
heid aan stemmen en een schat aan 
perspectieven. Verdiep je in je 
identiteit!

Deze serie is een samenwerkings-
verband van Studium Generale met 
Klankbordgroep Diversiteitsbeleid 
Universiteit Leiden.

Bijna iedere tweede donderdag van de 
maand
19.30 – 21.00 uur
14 maart Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale 
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Universality without uniformity
Early childhood parenting across the globe

Prof Judi Mesman, Dean Leiden 
University College and professor 
The Interdisciplinary study of societal 
challenges, Leiden University

Do caregivers in non-Western 
communities adapt their behaviors to 
the needs of young children? This 

question reflects one of the most 
long-standing debates on the universali-
ty versus culture-specificity of caregiver-
infant interactions in general and 
child-centered sensitive responsiveness 
to infants in particular. On one end of 
the discussion scholars argue that 

child-centered caregiving is a Western 
practice based on culture-specific 
interpretations of childhood and 
parenting, whereas on the other end of 
the discussion, researchers argue that 
such caregiving is universal and based 
on evolutionary factors favoring 
caregiver responsiveness to ensure child 
survival. 
 In this presentation, an integration 
of both points of view is presented, 
based on extensive observations of 
caregivers in the Philippines, the 
Republic of Congo, Mali, Kenya, and 
Peru. Video materials from these 
communities will be shown to illustrate 
the notion of universality without 
uniformity, i.e., the notion that the 
specific expression of child-centered 
caregiving can vary widely depending on 
the physical and social context, but can 
serve the same basic caregiving function 
that is universally relevant.
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Scholars argue that 
child-centered caregiving 

is a Western practice 
based on culture-

specific interpretations
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