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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
Het kan u niet zijn ontgaan. De Univer-
siteit Leiden viert haar 444 jarige 
bestaan. Op 8 februari 1575 werd de 
universiteit officieel ingewijd in de 
Pieterskerk. De nieuwe onderwijsinstel-
ling werd opgericht door Willem van 
Oranje als geschenk voor het dappere 
verzet van de Leidenaren tegen het 
Spaanse beleg. Dit jaar wil de Univer-
siteit Leiden een cadeau teruggeven 
aan de stad en aan Den Haag, aangezien 
zij tegenwoordig ook in de hofstad 
aanwezig is. Het hele jaar door zullen
er festiviteiten worden georganiseerd 
en Studium Generale doet graag mee.
 Studium Generale begint dit 
lezingenseizoen met een Brexit-bijeen-
komst in de foyer van de Stadsgehoor-
zaal. Laat je bijspijkeren over het vertrek 
van de Britten. Altijd al de betekenis 
van woorden als kafkaësk en orwelliaans 
willen weten? Bezoek onze reeks over 
duistere dystopische klassiekers zoals 
1984, Brave New World en Het proces. 
Laat je meevoeren terug in de tijd naar 
de welvarende Ottomaanse handels-
steden Thessaloniki en Smyrna met een 
prachtige reeks documentaires, kundig 
ingeleid door Patrick Gouw. In mei 
opent muziekpodium Gebr. de Nobel 
zijn deuren voor Studium Generale. Vier 
met ons vijftig jaar Woodstock. 
En we bieden nog veel meer aan 
komend seizoen!

Preface
It cannot have escaped your attetion. 
Leiden University is celebrating its 444 
year birthday. On February 8, 1575, the 
university was officially inaugurated at 
the Pieterskerk. The new academy was 
founded by William of Orange as a 
reward for the brave resistance of the 
citizens of Leiden against the Spanish 
siege. This year, Leiden University wants 
to give a gift to the city and to The 
Hague, since it is currently located in 
both cities. Festivities will be organized 
throughout the year and Studium 
Generale is happy to join in.
 Studium Generale will start this 
season with a Brexit meeting in the 
foyer of the Stadsgehoorzaal. Brush up 
on your knowledge regarding the 
departure of the British from the 
European Union. Always wanted to 
know the meaning of words like 
Kafkaesque and Orwellian? Visit our 
series on dark dystopian classics such as 
1984, Brave New World and The Trail. 
Let yourself be transported back in time 
to the prosperous Ottoman trading 
cities of Thessaloniki and Smyrna, with a 
beautiful series of documentaries, 
expertly introduced by Patrick Gouw. 
In May Gebr. de Nobel will open its 
doors for Studium Generale. Celebrate 
the 50th anniversary of Woodstock with 
us. And there is much more on offer in 
the coming season! 
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SAT I 30 I 03

DO I 4 I 04
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Brexit & Beverages (Leids Europafestival) Three short lectures

Brave New World & Nineteen Eighty-Four  
Aantekeningen uit het ondergrondse & Wij  
Het Proces & The Day of the Triffids  
Filmvertoning: Das Leben der Anderen (DU 2006, 137’)

The global challenge of environmental of nanomaterials and how to 
develop better (nano)technologies 
Topic to be announced 
 

Grieken en Turken in Klein-Azië Vreedzame co-existentie en etnisch geweld 

Van Ottomaans Selanik naar Grieks Thessaloniki De wedergeboorte van 

een stad (1912-1917)

Het paradijs verloren? Smyrna en het einde van een kosmopolitische wereld 

Permanente scheiding?De gedwongen Grieks-Turkse bevolkingsuitwisseling 

van 1923 
Filmvertoning: Roza of Smyrna (GR 2016, drama, 97’) 

Topic to be announced 
Managing Diversity in Organizations A challenge and an opportunity

   

Sea of Madness Introductie 

& I had a dream Hoe wit was Woodstock?

We’re not Gonna Take it Theodore Roszak, de professor van de tegencultuur 
& No Fortune Son Vietnam, popmuziek en Woodstock 
Foxy Lady De seksuele revolutie in de Sixties 

& Going up the country De Nederlandse festivalgeschiedenis 
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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.

Iedereen welkom!

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

See next page for details about time and 
location.

All welcome!

  SAT | 30 | 03
Brexit & Beverages
Three short lectures (Leids Europafestival)

Patrick van den Berghe, Ministry of 
Economic Affairs and Climate Policy
Dr Matthew Broad, University 
Lecturer, Institute for History, Leiden 
University
Dr. Joost Augusteijn, Senior 
University Lecturer, Institute for 
History, Leiden University

At the stroke of midnight on March 29 
Brexit is finally here. At this hour Great 
Britain will officially wave goodbye to 
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30|03 • 2019

the European Union. Since the 
referendum in 2016, the so-called Brexit 
has held the country in its grip. Here 
Matthew Broad, Joost Augusteijn and 
Patrick van den Berghe will shed some 
light on what might become the most 
important political change in the Union 
since its inception.
 English spoken
 13.30 - 15.30 uur
 Stadsgehoorzaal Leiden (foyer)
 Breestraat 60
 2311 CS Leiden
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Lezingen op donderdagavonden 
4, 11, 18 april 
19.30 - 21.30 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Filmvertoning op donderdagavond
2 mei
21.00 uur
Het Kijkhuis 
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

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

doemdenken over de toekomstdystopieën
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 DO | 4 | 04 
Brave New World

Mr.dr. Gelijn Molier, universitair 
hoofddocent Encyclopedie van 
de rechtswetenschap, Universiteit 
Leiden

Huxley’s ‘heerlijke nieuwe wereld’ is een 
hedonistisch dwangparadijs, gebouwd 
op de ruïnes van de oude wereld. In 
deze kersverse kastensamenleving is 
afgerekend met het verleden: literatuur, 
kunst, politiek, gezin en God zijn 
afgeschaft. Kinderen worden gekweekt 
in het laboratorium, geïndoctrineerd 
en ingedeeld op rang. Ook heerst er een 
vrije seksuele moraal die tot uiting 
komt in door hogerhand georganiseerde 
orgiën. In deze totalitaire maatschappij 
rust op alle burgers de plicht om 
gelukkig te zijn. Deze plicht wordt 
nageleefd via soma, een door de staat 
verstrekt verdovend middel, dat de 
onderdanen in een euforische sluimer 
doet leven. Gelijn Molier zal vertellen 
waarom Huxley’s boodschap vandaag 
de dag actueler is dan ooit en ook voor 
ons belangrijke lessen bevat.
 NA DE PAUZE:

Nineteen Eighty-Four
Dr. Tinneke Beeckman, filosoof, 
docent en columnist bij De Standaard

George Orwells 1984 is misschien wel de 
dystopie der dystopieën. Het Orwelli-
aanse doemscenario is het schoolvoor-
beeld geworden van vergaande staats-
inmenging in het privéleven van 
mensen. Het boek vertelt het verhaal 

van de overheidsbeambte Winston 
Smith, die in het Londense archief van 
het Ministerie van Waarheid werkt voor 
de totalitaire staat Oceanië. In deze 
staat maakt Big Brother - de leider wiens 

zwartbesnorde afbeelding aan elke 
muur te vinden is - de dienst uit. Via 
elektronische muurschermen worden 
de gehersenspoelde onderdanen 
constant in de gaten gehouden en de 
‘thought police’ rekent af met 
dissidenten. Tinneke Beeckman vertelt 
hoe in dit grauwgrijze bestaan toch 
nog liefde kan opbloeien. 

George Orwells 1984 is 
misschien wel de 

dystopie der dystopieën
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 DO | 11 | 04
Aantekeningen uit het 
ondergrondse

Mr.dr. Claudia Bouteligier, 
universitair docent Rechtsgeleerdheid, 
Erasmus Universiteit Rotterdam

Het verhaal Aantekeningen uit het 
ondergrondse (1864) van de Russische 
schrijver Fjodor Dostojevski is geen voor 
de hand liggend dystopisch werk. 
Toch past het verhaal uitstekend in dit 
genre. Dostojevski schreef zijn boek als 
een aanklacht tegen het Verlichtings-
ideaal. Het boek begint met een tirade 
van de ondergrondse man die zich 
afzet tegen de ‘zekere Heren’ die een 
onwrikbaar geloof stellen in de 
wetenschap, vooruitgang en de fictie 
van de maakbaarheid van de samen-
leving. Met Claudia Bouteligier dalen 
wij af in het ondergrondse en zien wij 
hoe actueel Dostojevski’s kritiek op 
de idealen van de Verlichting nog steeds 
is.
 NA DE PAUZE:

Wij
Dr. Otto Boele, universitair hoofd-
docent Contemporaine Russische 
literatuur, Romantiek en Russische 
cinema, Universiteit Leiden

Vaak ontbreekt Wij van de Russische 
schrijver Jevgeni Zamjatin (1884-1937) 
in de reeks van bekende dystopische 
werken, en dat terwijl deze futuristische 
roman van grote invloed was op het 
werk van zowel Huxley als Orwell. 
Zamjatins verhaal speelt zich af in het 

jaar 3000. D-503 (namen bestaan niet 
meer), een ingenieur die een ruimte-
schip bouwt waarmee de boodschap 
van de Weldoener naar andere planeten 
kan worden gebracht, wordt verliefd 
op I-330, die deel blijkt uit te maken van 
een groep ontevredenen die de weg 
naar de woeste wereld buiten de Muur 

heeft gevonden, waar nog mensachtige 
wezens wonen. Otto Boele leidt ons 
rond door de ommuurde glazen stad uit 
Wij waar de inwoners onder de hoede 
staan van de Weldoener en begluurd 
worden door een leger van spionnen en 
verklikkers.

Duistere Dystopieën
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 DO | 18 | 04
Het Proces

Dr. Timo Slootweg, universitair 
docent Rechtsfilosofie, Universiteit 
Leiden

Wie wil weten wat het begrip ‘kafkaësk’ 
inhoudt, zou Het Proces van de Tsjech-
ische schrijver Franz Kafka moeten open-
slaan. Hierin vertelt Kafka het verhaal 
van ene Josef K. die op een ochtend 
gewekt wordt door twee onbekende 
mannen. Hij blijkt gearresteerd te zijn, 
maar hij weet niet waarom. De rechts-
zaak die zal volgen is al net zo duister 
voor K. Hij weet niet waar deze gehou-
den zal worden, noch wanneer, noch 
waarvan hij beschuldigd wordt. In deze 
lezing concentreet Timo Slootweg zich 
op de rechtsfilosofische dimensies van 
Kafka’s beroemde boek.  
 NA DE PAUZE:

The Day of the Triffids
Norbert Peeters, filosoof, docent en 
programmamaker bij Studium 
Generale

In The Day of the Triffids (1995) van 
de Britse schrijver John Wyndham 
(1903 - 1969) ontwaakt hoofdpersonage 
Bill Masen moederziel alleen in een 
ziekenhuisbed. Nadat hij voorzichtig 
het verband van zijn hoofd haalt en de 
gordijnen van zijn kamerraam opent, 
realiseert hij zich langzaam dat er iets 
vreselijks is voorgevallen. Tijdens zijn 
ziekenhuisopname voltrekt zich een 
wereldramp. Deze ramp maakt de weg 
vrij voor een nieuwe speler op het 

strijdtoneel: de triffid, een rondwagge-
lende plantensoort met een voorkeur 
voor mensenvlees. Norbert Peeters 
vertelt welke lessen we kunnen trekken 
uit de dystopie van Wyndham en hoe dit 
boek ons zicht geeft op een aandoening 
waar wij allen aan lijden: plantenblind-
heid.

 DO | 2 | 05
Filmvertoning: 
Das Leben der Anderen
(DU 2006, 137’, Nederlandse 
ondertiteling)

Das Leben der Anderen speelt in 
Oost-Berlijn in 1984. De bevolking wordt 
onder de duim gehouden door het 
Ministerium für Staatssicherheit (Stasi), 
de Oost-Duitse geheime politie. 
Dit dystopische drama gaat over de 
gezagsgetrouwe Stasi-agent Gerd 
Wiesler die de opdracht krijgt om de 
succesvolle toneelschrijver Georg 
Dreyman te schaduwen. De film geeft 
een weergaloos beeld van het angstige, 
kleurloze en met corruptie doorspekte 
leven in de voormalige DDR.

4|04 - 2|05 • 2019
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In this series of lectures experts will 
provide a broad perspective and 
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.

Wednesdays April 10 and May 8
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. 

10|04 - 8|05 • 2019
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Global Challenges

 WED | 10 | 04
The global challenge 
of the environmental 
impact of nanomaterials 
and how to develop better 
(nano)technologies

Georgios Pallas, PhD candidate, 
Institute of Environmental Sciences 
(CML), Leiden University, working at 
the NanoTandem EU Horizon2020 
project

Nanomaterials can play a significant role 
in the transition towards sustainability. 
Next generation photovoltaic technolo-
gies can use nanomaterials to increase 
their solar cell efficiency. The use, 

however, of nanomaterials can cause 
environmental and human health 
impacts. Humans can be exposed to 
nanomaterials either directly or through 
the food chain. Furthermore, the 
production processes of nanomaterials 
are currently very energy intensive, 

shifting the environmental impact 
“up-stream” in the supply chain - i.e. the 
production processes of electricity -. 
Thus, to assess the environmental 
impact of nanomaterials we need to 
take a holistic approach. We can look 
into the impact of the use of nanomate-
rials throughout the life cycle of a 
nano-based product/technology; the 
impact of the extraction and processing 
of raw materials, the manufacturing, 
operation and end-of-life treatment of 
the new technology, as well as the 
energy production impact in all these 
life cycle stages. In this lecture, I will 
present how we can use life cycle 
assessment to guide the sustainable 
development of emerging technologies 
and address the challenges related to 
nanomaterials. I will present the 
state-of-the-art research for the case 
of the emerging nanowire-based solar 
cells and the steps towards a successful 
future commercialization of the 
technology, as well as the economic, 
environmental and social relevance.

 WED | 8 | 05
Topic to be announced



16 Agenda

1:30 pm Leiden Brexit & Beverages Three short lectures (Leids Europafestival) 

19.30 Leiden Brave New World & Nineteen-Eighty-Four
19.30 Leiden Grieken en Turken in Klein-Azië. Vreedzame co-existentie en etnisch geweld

7:00 pm The Hague The global challenge of environmental of nanomaterials and how to develop better 
  (nano)technologies
19.30 Leiden Aantekeningen uit het ondergrondse & Wij
7:30 pm Leiden Topic to be announced 
19.30 Leiden Het Proces & The Day of the Triffids
19.30 Leiden  Van Ottomaans Selanik naar Grieks Thessaloniki De wedergeboorte van een stad (1912-1917)

21.00 Leiden Filmvertoning: Das Leben der Anderen (DU 2006, 137’)

19.30  Leiden  Sea of Madness Introductie & I had a dream Hoe wit was Woodstock?

19.30 Leiden  Het paradijs verloren? Smyrna en het einde van een kosmopolitische wereld

7:00 pm The Hague  Topic to be announced
7:30 pm Leiden Managing Diversity in Organizations A challenge and an opportunity

19.30 Leiden   We’re not Gonna Take it Theodore Roszak, de professor van de tegencultuur 
  & No Fortune Son Vietnam, popmuziek en Woodstock

19.30 Leiden Foxy Lady De seksuele revolutie in de Sixties 
  & Going up the country De Nederlandse festivalgeschiedenis

19.30 Leiden Permanente scheiding? De gedwongen Grieks-Turkse bevolkingsuitwisseling van 1923

21.00 Leiden Filmvertoning: Roza of Smyrna (GR 2016, drama, 97’)
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Rond 1900 behoorden Thessaloniki en 
Smyrna tot de meest welvarende en 
kosmopolitische havensteden in het 
Ottomaanse Rijk. Nauwelijks twintig 
jaar later was van hun gemengde 
bevolkingssamenstelling (moslims, 
Grieken, Armeniërs, joden) echter 
weinig tot niets meer over en maakten 
ze deel uit van de etnisch homogene 
moderne natiestaten Griekenland en 
Turkije. Bovendien waren hun beide 
historische centra grotendeels door 
brand in de as gelegd (in 1917 en 1922 
respectievelijk) en hun multiculturele 
verleden daarmee letterlijk uitgevaagd. 
In deze reeks vertelt en verbeeldt dr. 
Patrick Gouw, historicus en vakreferent
Universitaire Bibliotheken Leiden, het 

verhaal van een fundamentele periode 
in de geschiedenis van Zuidoost-Euro-
pa, tegen de achtergrond van opko-
mend nationalisme, de Eerste 
Wereldoorlog, staats- en identiteitsvor-
ming en grootschalige (gedwongen) 
migratie. Thessaloniki en Smyrna, 
steden met een eeuwenoud gedeeld 
verleden, bevonden zich letterlijk in het 
hart van deze uitzonderlijke gebeurte-
nissen waarvan de gevolgen zich nog 
altijd laten voelen.

Lezingen en documentaires op 
woensdagavonden 
10, 24 april 
8, 22 mei
19.30 - 22.00 uur
Zaal 019
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Filmvertoning met inleiding op 
woensdagavond
29 mei
21.00 uur
Het Kijkhuis 
Vrouwenkerksteeg 10
2312 WS Leiden

Lezingen in het Nederlands. Na de 
pauze een Engelstalige introductie bij de 
documentaires (allen met Engelse 
ondertiteling)

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

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

Thessaloniki en Smyrna (1897-1923)
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 WO | 10 | 04
Lezing: 
Grieken en Turken in Klein-Azië
Vreedzame co-existentie en etnisch geweld
De Balkan-oorlogen (1912-1913) 
zagen de definitieve ontmanteling 
van Ottomaans Europa. Tegelijkertijd 
betekende dit conflict het oplaaien 
van etnische spanningen in het Egeïsch 
gebied. De Griekse verovering van 
Thessaloniki en het Macedonische 
achterland leidde tot de uittocht 
van tienduizenden tot dan toe daar 
woonachtige moslims. Zij vluchten voor 
het toenemende geweld en werden 
vervolgens gehuisvest op de kusten 
van Klein-Azië, in de nabijheid van 
christelijke gemeenschappen. 
Als reactie werd door de Ottomaanse 
overheid een beleid van etnische 
zuivering van niet-moslims ingezet.

 In Phocaea (Foça), een havenstadje 
ten noorden van Smyrna, werden in 
juni 1914 aanvallen uitgevoerd op de 
Grieks orthodoxe bevolking. De Franse 

archeoloog Felix Sartiaux voerde die 
zomer ter plaatse opgravingen uit en 
was getuige van de plunderingen en 
moordpartijen. Zijn foto’s en verslagen 
geven een uniek en indringend portret 
van de gebeurtenissen in Klein-Azië, die 
een einde zouden betekenen van de 
relatief vreedzame co-existentie tussen 
moslims en christenen.
 NA DE PAUZE:

Documentary: 
The Sacking of Phocaea, 1914 
(GR 2016, 50’, English subtitles)

 WO | 24 | 04
Lezing: 
Van Ottomaans Selanik naar 
Grieks Thessaloniki
De wedergeboorte van een stad (1912-1917)
Het Griekse Thessaloniki vormde tijdens 
de Eerste Wereldoorlog de uitvalsbasis 
van het zogenoemde ‘Leger van de 
Oriënt’, een troepenmacht van circa 
300.000 Franse, Engelse, Russische, 
Servische en Griekse soldaten die 
vochten aan het Macedonische front.
 In augustus 1917 groeide een klein 
huisbrandje in de overvolle stad uit tot 
een verwoestende vlammenzee die 2/3 
van Thessaloniki in de as legde. Meer 
dan 70.000 inwoners (hoofdzakelijk 
joden) raakten dakloos. De herbouw van 
de stad werd door de Griekse staat 
voortvarend ter hand genomen als een 
kans om het joodse en Ottomaanse 
(multiculturele) verleden fysiek uit te 
wissen.
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Twee steden, één geschiedenis

 De documentaire vertelt - aan de 
hand van vele gerestaureerde archief-
beelden - het verhaal van de Grote 
Brand en de wederopbouw, met 
speciale aandacht voor de Franse 
architect Ernest Hébrard die Thessaloni-
ki naar westers model moest laten 
herrijzen als een moderne stad, langs de 
lijnen van een duidelijk omschreven 
Griekse identiteit.
 NA DE PAUZE:

Documentary: 
The Great Fire of Salonica 
(GR 2017, 62’, English subtitles)

 WO | 8 | 05
Lezing: 
Het paradijs verloren? 
Smyrna en het einde van een kosmopolitische 
wereld
Smyrna kende een Griekse aanwezig-
heid van meer dan tweeduizend jaar en 
er woonden rond 1900 meer Grieken 
dan in bijvoorbeeld Athene. Toch was 
het vooral een kosmopolitische stad, 
met ook een aanzienlijke moslimmin-
derheid, Armeniërs en een grote groep 
‘Levantijnen’, Europese en Amerikaanse 
handelsfamilies. 
 Na de Eerste Wereldoorlog kreeg 
Griekenland de stad als mandaatsgebied 
toegewezen, maar al snel werd die 
positie bedreigd door de Turkse nationa-
listische beweging onder leiding van  
Mustafa Kemal. Hun opmars ging 
gepaard met een grote vluchtelingen-
stroom van honderdduizenden orthodoxe 

christenen. Allen dromden tezamen 
in Smyrna, de stad waar de oorlogshande-
lingen van de voorbije jaren praktisch 
aan voorbij waren gegaan. Op 9 septem-
ber 1922 viel de stad, gevolgd door 
grootschalige plunderingen, moordpar-
tijen en een verwoestende brand die de 
Armeense, Griekse en Europese wijken 
compleet vernietigden. Het multicultu-
rele Smyrna was niet meer, het Turkse 
Izmir kwam ervoor in de plaats.
 De documentaire biedt een fascine-
rende blik op deze ‘Klein-Aziatische cata-
strophe’, waarvan de gevolgen nog altijd 
doorwerken in de Griekse samenleving.
 NA DE PAUZE:

Documentary: 
Smyrna
The Destruction of a Cosmopolitan City, 
1900-1922 
(GR 2012, 87’, English subtitles)

 WO | 22 | 05
Lezing: 
Permanente scheiding? 
De gedwongen Grieks-Turkse bevolkings-
uitwisseling van 1923
De inname en verwoesting van Smyrna 
(september 1922) leidde tot een 
gigantische vluchtelingenstroom van 
honderdduizenden Ottomaanse 
Grieken, die door de nieuwe Turkse 
machthebbers uit Klein-Azië werden 
verdreven. Na een moeizame red-
dingsoperatie kwam het merendeel van 
hen in de overvolle metropolen Athene 
en Thessaloniki terecht.
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 De Grieks-Turkse oorlog werd 
formeel beëindigd met het Verdrag van 
Lausanne (1923), waarin de territoriale 
grenzen tussen Griekenland en Turkije 
werden vastgelegd. De voornaamste en 
meest ingrijpende bepaling werd 
echter gevormd door een gedwongen 
bevolkingsuitwisseling van moslims 
en christenen. Met religie als criterium 
werden circa 1.5 miljoen orthodoxe 
Grieken, die al eeuwenlang woonachtig 
waren in Smyrna, maar ook in het 
Zwarte Zeegebied en Cappadocië, 
gedwongen naar Griekenland te 
verhuizen. Ongeveer 500.000 moslims, 
met een even lange bewonings-
geschiedenis in Grieks-Macedonië en 
Thracië, gingen de omgekeerde weg.
 De documentaire laat zien welke 
impact het Verdrag van Lausanne had 
op de bewoners van Griekenland en 
Turkije en schetst aan de hand van per-
soonlijke verhalen van vluchtelingen en 
hun nakomelingen een indringend beeld 
van de menselijke factor achter diplo-
matieke en geopolitieke beslissingen.
 NA DE PAUZE:

Documentary: 
Twice a Stranger
The Treaty of Lausanne 
(GR 2014, 51’, English subtitles)

 WO | 29 | 05
Filmvertoning: 
Roza of Smyrna
(GR 2016, drama, 97’, Engelse onder-
titeling/English subtitles)

Athene 1987. Tijdens een zoektocht 
naar objecten voor een tentoonstelling 
over de Griekse aanwezigheid in 
Smyrna/Izmir komt de verzamelaar 
Dimitris op het spoor van een tragische 
familiegeschiedenis. Via een in bloed 
gedrenkte bruidsjurk en een oude foto 
ontvouwt zich het verhaal van Roza, een 
telg uit een voornaam Smyrniotisch 
geslacht, die een vreselijk geheim uit 
haar jeugd met zich meedraagt dat ze 
zelfs niet aan haar enige overgebleven 
familielid, haar 28-jarige kleindochter 
Marianna, heeft durven toevertrouwen. 
Langzaam wordt de waarheid echter 
voor haar ontrafelt en komen de 
geesten uit het gedeelde Grieks-Turkse 
verleden tot leven.

 Deze speelfilm, gebaseerd op de 
Griekse bestseller ‘Ismael en Roza’ 
(Giannis Giannellis-Theodosiadis, 2004), 
neemt de tragische gebeurtenissen van 
1919-1923 in Smyrna als uitgangspunt 
en verhaalt over de wijze waarop de 
‘Klein-Aziatische catastrofe’ decennia-
lang een rol is blijven spelen in de 
persoonlijke levens van vele Grieken 
wier familie in die periode als vluchte-
ling naar het land is gekomen. Daarnaast 
toont de film ook hoe in het hedendaag-
se Griekenland tegen deze fundamente-
le periode uit de geschiedenis wordt 
aangekeken. 
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Human
Deze speelfilm neemt de 
tragische gebeurtenissen 

in Smyrna als uitgangspunt
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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.

Almost every second Thursday of the 
month
7:30 pm - 9:00 pm 
May 9 Room 019
Lipsiusbuilding
Clevringaplaats 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, maak je kennis 
met een verscheidenheid 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
9 mei Zaal 019
Lipsiusgebouw
Clevringaplaats 1
Leiden

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale  
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 THU | 11 | 04
Topic to be announced

 THU | 9 | 05
Managing Diversity in 
Organizations
A challenge and an opportunity

Dr Seval Gündemir, Assistant 
professor of Work and Organizational 
Psychology, University of Amsterdam

As a consequence of social and 
economic developments, organizations 
have become increasingly diverse in 
the last decades. Increased diversity 
has the potential to be both beneficial 
(e.g., increased creativity, flexibility, 
performance) and detrimental (e.g., 
increased conflict, distrust, bias) for 
organizations. Given this bifurcation, it 
remains important for organizations 
to effectively manage diversity in order 
to limit its disadvantages and harvest 
its advantages. 
 This presentation focuses on some of 
the most prominent diversity manage-
ment strategies in organizations, 
examining their advantages and 
(unintentional) side effects for an 
ethnically diverse workforce. In 
addition, emerging research on ways to 
retain the positive effects of specific 
ideologies while suppressing their 
negative effects will be highlighted. 
Finally, the differential impact of 
specific diversity approaches on 
ethnic-cultural minorities versus other 
groups (e.g., women) will be illuminated.

Human Perspect ives
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In 2019 jaar is het exact een halve eeuw 
geleden dat het festival der festivals 
losbarstte: Woodstock Music & Art Fair. 
Deze drie dagen van ‘vrede en muziek’ 
toverden in de zomer van ‘69 het 
boerengehucht Bethel om in de 
bruisende vrijplaats van de bloemen-
minnende ‘love generation’. Bijna een 
miljoen jongeren gingen op bedevaart 
naar Bethel, waarvan de helft het 
festival uiteindelijk echt bereikte. 
Hoewel bekende namen als The 
Beatles, The Rolling Stones en Bob 
Dylan ontbraken, waren er legendari-
sche optredens van onder meer Jimi 

Hendrix, Jefferson Airplane, Canned 
Heat, Grateful Dead en Crosby, Stills, 
Nash & Young. Het zijn echter niet 
alleen de muziekoptredens die het 
festival een belangrijke plek in de 
Amerikaanse cultuurgeschiedenis 
bezorgden. Voor velen is het festival 
synoniem aan de idealen en denk-
beelden van de hippie-tegencultuur. 
Woodstock was de plek waar de 
Amerikaanse langharige, wietpaffende 
en vrije liefde bedrijvende jeugd zich 
openlijk verzette tegen maatschappelij-
ke mores en de preutse burgermoraal. 
Ook klonken er protestliederen tegen 
de oorlog in Vietnam en waren er veel 
voorvechters van de burgerrechtenbe-

weging aanwezig. Na de festivalfilm en 
dubbelplaat waait het Woodstock-virus 
ook over naar andere landen. In 1970 
vindt het Holland Pop Festival plaats in 
het Kralingse Bos: een driedaags pop-
concert naar Amerikaans voorbeeld. 

In de maand mei staat Studium Generale 
stil bij vijftig jaar Woodstock. In 
samenwerking met poppodium Gebr. de 
Nobel organiseren we daarom een 
speciale lezingenreeks. Verdiep je 
tijdens drie avonden in de verhalen 
achter het festival en geniet van de 
muziek van Woodstock. 

drie avonden van ‘peace & music’ 
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Lezingen en muziek op dinsdagavonden 
7, 14, 21 mei 
19.30 - 22.00 uur (inloop 19.00)
Gebr. de Nobel
Marktsteeg 4-8
2312 CS Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Zitplaatsen beschikbaar.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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 NA DE PAUZE:

I Had a Dream
Hoe wit was Woodstock?

Dr. Eduard van de Bilt, universitair 
docent Algemene Geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Met de Civil Rights Act van 1964 en 1968 
komt er op papier een einde aan de 

segregatie in de Verenigde Staten, maar 
in de praktijk verandert er weinig. Tot 
overmaat van ramp wordt een jaar voor 
het Woodstock-festival de voorvechter 
van de zwarte burgerrechtenbeweging, 
dominee Martin Luther King, vermoord 
voor zijn hotelkamer in Memphis, 
Tennessee. Toch zijn er ook positieve 
ontwikkelingen. Zo zien we in de 
muziekwereld de opbloei van Motown 
en op Woodstock treden zwarte 
artiesten op. Tijdens zijn lezing vertelt 
Eduard van de Bilt over de opkomst van 
de burgerrechtenbeweging en de raciale 
segregatie in de Verenigde Staten in 
relatie tot ontwikkelingen in de 
muziekindustrie.  
 Gideon Roggeveen en Erik Olijerhoek  
 draaien vinyl.

 DI | 7 | 05
Sea of Madness
Introductie

Norbert Peeters, filosoof, docent en 
programmamaker bij Studium 
Generale 

Tijdens de eerste lezing frissen we het 
geheugen op. Waarom was Woodstock 
niet in het dorpje Woodstock? Hoe 
idealistisch was het festival? En hoe 
spoelde er een kilo cocaïne van het 
podium? Deze vragen en meer zullen 
door Norbert Peeters beantwoordt 
worden, waarbij hij feit van fictie 
onderscheidt. Ook zal hij stilstaan bij 
een dieper liggend vraagstuk. Waar 
komt de drang vandaan om de 
samenleving te ontvluchten, al is het 
maar kort, en een utopische commune 
te stichten? Oftewel, wat zijn de filoso-
fische wortels van het muziekfestival? 

7|05 - 21|05 • 2019
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 DI | 14 | 05
We’re Not Gonna Take It
Theodore Roszak, de professor van de 
tegencultuur

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

Singer-songwriter Joan Baez vertelt als 
inleiding bij het nummer Joe Hill over de 
hongerstaking van haar man David 
Harris. Nadat Harris hardhandig 
opgepakt is als anti-oorlogsactivist 
vanwege zijn protesten tegen de 
dienstplicht, begint hij in de gevangenis 
een hongerstaking. Tegencultuur is wat 
de klok luidt op Woodstock. Deze 
anti-establishmentbeweging verzette 
zich openlijk tegen de mores van de 
burgermaatschappij op het gebied van 
vrouwenrechten, burgerrechten, oorlog 
en drugs. Een jaar voor het Woods-
tock-festival verscheen het invloedrijke 
boek The Making of the Counter Culture 
(1969) van Californische historicus 
Theodore Roszak. Evert-Jan van 
Leeuwen vertelt wat deze hippie-
beweging inhield en hoe Roszak zich 
ontpopte tot de professor van de 
tegencultuur. 
 NA DE PAUZE:

No Fortunate Son
Vietnam, popmuziek en Woodstock

Drs. Rutger van der Hoeven, 
universitair docent Geschiedenis, 
Universiteit Utrecht en buiten-
landredacteur van De Groene 
Amsterdammer

“And it’s one, two, three. What are we 
fighting for?” Zo begint het refrein van 
het nummer “I Feel Like I’m Fixin’ to Die” 
op Woodstock. Meer bands uiten die 
dagen hun ongenoegen over de 
Vietnamoorlog in hun muziek. Ten tijde 
van Woodstock woedt de oorlog al 
twaalf jaar en het einde is nog niet in 
zicht. Tijdens het presidentschap van 
Richard Nixon begint het conflict steeds 
kwalijkere vormen aan te nemen. De 
gemiddelde leeftijd van de G.I.s was 
negentien, en begin 1969 tikt de teller 
van Amerikaanse slachtoffers de 34.000 
aan. Daar komt nog bij dat de oorlog 
jaarlijks 25 miljard dollar kost. Aan de 
hand van de vraag welke rol Woodstock 

speelde in de anti-Vietnamprotesten, zal 
Rutger van der Hoeven ons door dit 
vermaarde stuk Amerikaanse oorlogs-
geschiedenis gidsen. 
 Peter Visser draait vinyl.

50 jaar Woodstock

Meer bands uiten hun 
ongenoegen over de 

Vietnamoorlog in hun muziek
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wakkert Woodstock de discussie aan 
over vrije opvattingen op het gebied van 
seksualiteit en voorbehoedsmiddelen. 
Anneke Ribberink vertelt in haar lezing 
over de seksuele revolutie van de Jaren 
‘60 in de Verenigde Staten en Neder-
land. 

 NA DE PAUZE:

Going up the country
De Nederlandse festivalgeschiedenis

Yaël Vinckx, journalist, presentator 
en schrijver & Mark Kneppers, dj van 
het muziekcollectief Kraak & Smaak

Als Berry Visser, oprichter van Mojo 
Concerts, in 1969 over Woodsctock 
hoort, wil hij direct een soortgelijk 
festival organiseren in Nederland. Dat 
lukt hem al in 1970. Santana, Jefferson 
Airplane en Canned Heat treden op in 
het Rotterdamse Kralingse Bos. En 
evenals de Amerikaanse voorganger 
verliep ook dit festival niet geheel 
volgens planning. Desondanks 
vormde het Holland Pop Festival de 
basis voor de succesvolle festival-
cultuur in Nederland. Yaël Vinckx 
schreef ‘Volgens Willem. Een onbe-
schaamde geschiedenis van rock in 
Nederland’. Mark Kneppers is dj van 
muziekcollectief Kraak & Smaak. Samen 
nemen ze je mee langs de hoogte- en 
dieptepunten van de Nederlandse 
festivalgeschiedenis.

 DI | 21 | 05
Foxy Lady
De seksuele revolutie in de Sixties

Dr. Anneke Ribberink, gastonderzoe-
ker Politieke en Gender geschiedenis, 
Vrije Universiteit Amsterdam

Het Woodstockfestival veroorzaakte 
sensatie en vooral ook schandaal. Met 
name de vrouwen op het festival zouden 
zich te losbandig gedragen. Volgens 
achterdochtige ooggetuigen hing er een 
wietwolk boven het festivalterrein, 
liepen vrouwen topless of zonder bh 
rond en werd er in omliggende velden 
flink gevreeën. Een groter contrast 

met de nette, preutse en een tikkeltje 
puriteinse Amerikaanse burgermaat-
schappij is bijna ondenkbaar. Wel 
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veroorzaakte sensatie en 

vooral ook schandaal



Partners

Universiteit Leiden

Leiden University College

Gemeente Leiden 

Europa Instituut

Kijkhuis Leiden

Gebr. de Nobel

Home Academy

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

Oplage: 3200 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden

Europa Institute



studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden
071 527 7295/7296/7283/1964
www.universiteitleiden.nl/studium-generale
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl

2019


