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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
Rafaëlle Kwakkel
r.j.c.kwakkel@sea.leidenuniv.nl
Yvonne Leunissen
y.leunissen@sea.leidenuniv.nl
Pink Meltzer / secretariaat
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl
Norbert Peeters
n.g.j.peeters@sea.leidenuniv.nl
Sterre Rooijakkers
s.c.rooijakkers@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
Tijdens de maanloze kerstnacht in 1536 
schuifelt een zwarte schim door het 
sneeuwtapijt van een verstild woud bij 
Wittenberg (Saksen-Anhalt). De 
augustijner monnik Maarten Luther 
houdt stil bij een kleine spar om te zien 
hoe de sterren fonkelen tussen het 
naaldloof. In vervoering gebracht door 
deze natuurpracht besluit hij de boom 
uit te graven en huiswaarts te slepen. 
Thuis aangekomen klopt hij de sneeuw 
van zijn zwarte habijt, richt de boom 
op midden in zijn woonvertrek en 
imiteert het sterrenschijnsel door de 
takken te versieren met kaarsen. Dit 
apocriefe verhaal vertelt over de 
oorsprong van de kerstboom. 
 Om de koude wintermaanden door 
te komen legt Studium Generale een 
stapel spreekwoordelijke geschenken 
onder de kerstboom. Om te beginnen 
een serie ‘foute boeken’. Deze 
lezingenserie richt zich op een aantal 
verboden boeken uit onder meer de 
natuurwetenschappen en de literatuur. 
Ook vind je de boeken van Aesopus en 
La Fontaine onder de boom, in een serie 
gewijd aan dierfabels. Daarnaast bieden 
we nog een heel aantal losse presentjes, 
waaronder lezingen over de strand-
beesten van kunstenaar Theo Jansen, 
over aandacht en concentratie door 
hoogleraar cognitieve psychologie 
Stefan van der Stigchel, en nog veel meer.

Foreword
During the moonless Christmas night in 
1536, a black shadow shuffles through a 
snow covered, tranquil forest near 
Wittenberg (Saxony-Anhalt). The 
Augustinian monk Martin Luther stops 
near a small spruce to see the stars 
sparkle amidst the needle branches. 
Enchanted by this natural beauty, he 
decides to dig out the tree and drags it 
homeward. After arriving he whisks the 
snow of his habit, raises the tree in the 
middle of the living room and adorns 
the branches with candles to imitate the 
twinkling stars. This apocryphal story 
tells us about the origin of the Christmas 
tree.
 To get you through those cold winter 
months, Studium Generale has placed 
a stack of proverbial gifts under the 
Christmas tree. To start you off, a series 
about forbidden books. This lecture 
series will focus on a number of banned 
books from the natural sciences and 
literature, among others. You can also 
find the books of Aesop and La Fontaine 
under the tree in a series devoted to 
animal fables. In addition, we offer a 
number of individual presents, including 
lectures about the Strandbeesten of 
artist Theo Jansen, two lectures 
on attention and concentration by 
professor of cognitive psychology Stefan 
van der Stigchel, and much more.
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‘Anna Karenina op hoeven’ Wat maakt een dier geschikt voor domesticatie?  

Strandbeesten Nieuw leven langs de vloedlijn  
Aandacht (deel 1 van 2)   
Filmvertoning Good Bye Lenin    
Gravures van Lucas van Leyden   
Onweer     
Concentratie (deel 2 van 2)    
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Verboden wetenschap: Galileo Galilei’s Dialogo 
Verboden filosofische werken in de 18e eeuw  
Verboden politieke werken: Mein Kampf Mijn Strijd, een kritische beschouwing  

Verboden Nederlandstalige fictie in de negentiende eeuw

Allemaal Mensen | UMUNTU Heb de moed om te bestaan   
Toegankelijke architectuur   

Challenging statelessness Recognition and the arbitrariness of belonging

The soil resource The nexus of climate, rocks, life, food, and water

Dierfabels, van de Oudheid tot de Renaissance 
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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, performanc-
es, film nights and other events. 

See next page for details about time and 
location.

All welcome!
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 THU | 31 | 10
The Edge of the Petri Dish
Wizards and Prophets

Charles C. Mann, author, most 
recently, of ‘The Wizard and the 
Prophet’. His previous books include 
‘1491’, which won the National 
Academies of Sciences’ Keck award 
for best book of the year, and ‘1493’, 
a New York Times bestseller

In 30 to 40 years, Earth’s population will 
reach ten billion people, most of whom 
will be middle-class. Can our world 
support all those affluent people? Can 
we provide enough food, water, and 
energy while avoiding the worst effects 
of climate change? For decades the 
intellectual blueprints for answering 
these urgent questions have been 
provided by two deeply divided groups, 
“Wizards” and “Prophets”, each inspired 
by a little-known twentieth-century 
scientist. Wizards follow Norman 
Borlaug (1914-2009), the Nobel-winning 
plant breeder who was the main figure 
in the “Green Revolution”, which 
doubled or even tripled global grain 
yields in the 1970s and 1980s, 
preventing millions of deaths from 
hunger. Borlaug has become the 
emblem of the belief that science and 
technology, when properly applied, 
can help us produce our way out of our 
most pressing problems. Ornithologist 
William Vogt (1902-68) was the principle 
founder of the environmental move-
ment, the 20th century’s only enduring 

ideology. In best-selling books and 
powerful species, he laid down the 
Prophets’ fundamental argument: that 
the world has limits that humankind 
transgresses at its peril. The two 
proposed solutions oppose each other, 
and provide radically different visions 
of the world to come.
 19.30-21.00 uur
 Room 0.19
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 WO | 6 | 11
‘Anna Karenina op hoeven’ 
Wat maakt een dier geschikt voor 
domesticatie?

Dr. Rutger Vos, evolutiebioloog, 
bio-informaticus en onderzoeker bij 
Naturalis Biodiversity Centre 

Het Bijbelboek Genesis 9:1 bevat het 
beroemde gebod van God aan Noach en 
zijn zonen: ‘Zijt vruchtbaar en vermenig-
vuldigt, en vervult de aarde!’ Ook roept 
hij hen op heer en meester te worden 
van alle dieren op het land, de vogels in 
de lucht en de vissen in de zee. Toch zijn 
er van de vele miljoenen diersoorten op 
aarde maar een klein aantal daadwerke-
lijk gedomesticeerd. Evolutiebioloog 
en bio-informaticus Rutger Vos probeert 
aan de hand van computermodellen en 
kunstmatige intelligentie antwoord te 
geven op de vraag waarom sommige 
diersoorten wel en andere niet geschikt 
bleken voor domesticatie.

31|10 - 10|12 • 2019
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Deze lezing is tot stand gekomen in 
samenwerking met Brave New World en 
is officieel onderdeel van het festival 
Beyond Human.
 19.30-20.30 uur
 Zaal 0.19
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DO | 7 | 11
Strandbeesten 
Nieuw leven langs de vloedlijn

Theo Jansen, kunstenaar, 
ontwerper en uitvinder van de 
beroemde strandbeesten 
(www.strandbeest.com)

Kuierend over het strand tussen 
Scheveningen en de Hoek van Holland 
heb je soms het geluk om aan de horizon 

vreemde, welhaast voorwereldlijke 
wezens te zien opdoemen. Het zijn de 
beroemde strandbeesten uit de 
menagerie van kunstenaar en uitvinder 
Theo Jansen. Zijn kolossale kinetische 
kunstwerken, opgetrokken uit 
pvc-buizen, tie-wraps en touw, zijn vaak 
voorzien van speciale vinnen of 
vleugelconstructies die windenergie 
omzetten in beweging. De sauriërachti-
ge strandbeesten zijn het product van 
trial en error. Via een evolutionair 
proces fabriceert hij steeds beter aan-
gepaste strandbeesten, die in de toe-
komst wellicht een geheel eigen leven 
kunnen leiden langs de vloedlijn. Kom 
naar de lezing en laat u rondleiden door 
de bizarre menagerie van Theo Jansen.  
Deze lezing is tot stand gekomen in 
samenwerking met Brave New World en 
is officieel onderdeel van het festival 
Beyond Human.
 19.30-20.30 uur
 Zaal 019
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DO | 14 | 11
Aandacht (deel 1 van 2)

Prof.dr. Stefan van der Stigchel is 
hoogleraar cognitieve psychologie 
aan de Universiteit Utrecht en 
hoofd van het AttentionLab, dat 
onderzoekt hoe aandacht en visueel 
bewustzijn onze perceptie van de 
wereld beïnvloeden

Hutspot SG
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Reclameborden, Facebook-notificaties 
en verkeerslichten: onze ogen worden 
elke dag gebombardeerd met visuele 
informatie. Maar wat bepaalt wat 
ons opvalt en wat we negeren? Stefan 
van der Stigchel bespreekt hoe we 
informatie verwerken, waarom onze 
ogen meer zien dan we verwerken en 
wat voor gevolgen dit heeft in het 
dagelijks leven. Aandacht is iets heel 
fragiels dat al door één piepje van je 
smartphone tenietgedaan kan worden. 
Hoe kun je je wapenen tegen dit soort 
afleiders? Dit college staat stil bij de 
vraag hoe aandacht werkt. Hij bespreekt 
welke trucs ‘aandachtsarchitecten’, 
zoals reclamemakers en verkeers-
deskundigen, uit de kast halen om 
onze aandacht te trekken.
Deze lezing is onderdeel van een 
tweedelige serie die tot stand is 
gekomen in samenwerking met Home 
Academy.
 19.30-21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DI | 19 | 11
Filmvertoning n.a.v. de val van de Muur:
Good Bye Lenin 
(USA, 2003, 121’, Nederlandse ondertiteling)
Wanneer een Oost-Duitse moeder na 
acht maanden ontwaakt uit een coma, 
moet haar zoon de schijn ophouden 
dat de Berlijnse Muur nooit gevallen is.

 Kort voor het vallen van de Berlijnse 
Muur belandt Christiane Kerner, een 
trotse burger van de DDR, in een coma. 
Zodoende mist ze de complete omslag 
van communistisch regime naar de 
kapitalistische, vrije wereld. Als ze door 
een wonder na acht maanden toch 
haar ogen weer opent, wacht haar een 
compleet nieuw vaderland. De dokters 
waarschuwen haar 21-jarige zoon 
Alex dat zij niets mag merken van alle 
veranderingen, want haar hart is zo 
verzwakt dat de opwinding haar zeker 
fataal zal worden. En zo moet Alex de 
DDR binnen de muren van hun Berlijnse 
appartement doen herrijzen. Wat begint 
als een leugentje om bestwil, loopt 
steeds verder uit de hand. 
 21.00 uur
 Het Kijkhuis
 Vrouwenkerksteeg 10
 2312 WS Leiden 
 Kosten zie website Kijkhuis

 WO | 20 | 11
Gravures van Lucas van Leyden

Prof.dr. Pancras Hogendoorn, 
hoogleraar pathologie, vicevoorzitter 
van de Raad van Bestuur en decaan 
van het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC)

Al vroeg wordt Lucas van Leyden in heel 
Europa gezien als wonderkind vanwege 
zijn sublieme etsen en tekeningen. 
Eén van de beroemdste en meest 
opvallende kunstwerken is het enorme 
altaarstuk van het Laatste Oordeel (uit 

31|10 - 10|12 • 2019
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de collectie van Museum De Lakenhal), 
geschilderd in ca. 1526-27 als memorie-
tafel voor Claes Dircsz. van Swieten, 
een vermogende houthandelaar en 
schepen van Leiden die in 1525 was 
overleden. 
 Als tekenaar, graficus en schilder was 
hij een belangrijke inspiratiebron voor 
vele generaties schilders, waaronder 
Rembrandt van Rijn. Jaren stroopte 
Rembrandt veilingen af om kunst te 
kopen, waaronder soms dure prenten 
van de door hem bewonderde Lucas 
van Leyden. Pancras Hogendoorn is 
in Rembrandts voetsporen getreden en 
zal vanavond vertellen over zijn 
interesse in de  gravures van Lucas van 
Leyden.
 19.30-21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DI | 26 | 11
Onweer

Dr. Jan Wim Buisman, universitair 
docent aan het Leids Centrum voor 
Religiewetenschap, Universiteit 
Leiden 

In mei 2019 verscheen het boek Onweer. 
Een kleine cultuurgeschiedenis, 
1752-1830 van Jan Wim Buisman. Van 
oudsher werden donder en bliksem 
gezien als straffen van God. De uit-
vinding van de bliksemafleider door 
Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin 

echter verandering. Welke gevolgen 
hadden de uitvinding en invoering van 
de bliksemafleider voor de manier 
waarop men aankeek tegen het onweer, 
zowel in wetenschappelijk, religieus als 
artistiek opzicht?
 Jan Wim Buisman zal in deze lezing 
duidelijk maken hoe godsbeeld en 
natuurbeeld veranderden. De religie van 
verlichte mensen werd niet zozeer door 
angst als wel door vreugde bepaald. 
De natuur werd minder dan voorheen 
als een bedreiging ervaren. Maar als 
je niet meer bang hoefde te zijn voor het 
onweer, kon je er onbekommerd mee 
gaan spelen. En dat deden dichters, 
schilders en musici dan ook naar 
hartenlust. Op menig schilderij leidde 
het onweer tot verheven ervaringen. 
Waren liefdesvonken in gedichten nog 
metaforen, in de geneeskunde werden 
de bliksemschichten nagebootst als 
onderdeel van een seksuele therapie die 
lust en wellust moest bevorderen.
Deze lezing is georganiseerd naar 
aanleiding van de uitvoering Voyage to 
Creation, een oratorium, gecomponeerd 
door dirigent Jeppe Moulijn, waarin 
hij Darwin en de bijbel dichterbij elkaar 
brengt. Het concert zal plaatsvinden 
op zondag 1 december in de Stads-
gehoorzaal in Leiden.
 19.30-21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

Hutspot SG
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 DO | 28 | 11
Concentratie (deel 2 van 2)
Prof.dr. Stefan van der Stigchel is 
hoogleraar cognitieve psychologie 
aan de Universiteit Utrecht en hoofd 
van het AttentionLab, dat onderzoekt 
hoe aandacht en visueel bewust-
zijn onze perceptie van de wereld
beïnvloeden
Mails, appjes, banners, pushberichten, 
trending topics en kattenfilmpjes – het is 
tegenwoordig moeilijker dan ooit om je 
langer dan een paar minuten onaf-
gebroken te concentreren. Is dat een 
probleem? Ja, want concentratie is 
onmisbaar om creatief en productief 
te kunnen werken. Tijd voor de 
wetenschap om met antwoorden te 
komen. Stefan van der Stigchel helpt je 
in dit tweede college om als winnaar 
uit de strijd om je aandacht te komen. 
Hij laat zien hoe concentratie werkt, 
maakt duidelijk hoe we ons werk-
geheugen soms verkeerd gebruiken en 
legt de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten uit. Maar bovenal geeft hij 
technieken waarmee je je concentratie 
langer vast kunt houden.
Deze lezing is onderdeel van een 
tweedelige serie die tot stand is 
gekomen in samenwerking met Home 
Academy.
 19.30-21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

 DI | 10 | 12
De Jonge Rembrandt

Drs. Christiaan Vogelaar, conservator 
Oude schilderkunst van Museum 
De Lakenhal

In de lezingenreeks ter ere van het 
Rembrandtjaar kan een lezing over 

Rembrandts jeugd natuurlijk niet ont-
breken. Christiaan Vogelaar laat in deze 
lezing zien hoe Rembrandt tijdens zijn 
Leidse jaren het fundament legt voor 
zijn latere werk. Zijn ontwikkeling was 
pijlsnel en binnen enkele jaren leverde 
hij zijn eerste meesterwerken af. Rem-
brandt laat zich weliswaar inspireren door 
de schildermeesters van weleer, maar 
betuigt zich tevens een zoekende kuntse-
naar, die door ononderbroken experi-
menteren tot nieuwe vindingen komt. 
 19.30-21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

31|10 - 10|12 • 2019
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Museum Meermanno in Den Haag is 
het oudste boekenmuseum ter wereld. 
Het Huis van het boek, een initiatief van 
Museum Meermanno en de Koninklijke 
Bibliotheek (KB), presenteert van 
20 oktober 2019 t/m 21 maart 2020 de 
tentoonstelling Foute boeken?, een 
tentoonstelling over boeken van 
vroeger die tegenwoordig niet meer 
kunnen. In samenwerking met Huis van 
het boek biedt Studium Generale een 
lezingenreeks aan over foute en/of 
verboden boeken in vier verschillende 
academische vakgebieden: 

de natuurwetenschappen, filosofie, 
politiek en letterkunde. De lezingen-
reeks zal worden geopend door 
dr. Bert Sliggers, gastconservator van 
de tentoonstelling Foute boeken?. 

Lezingen op maandagavonden 
4, 18, 25 nov
2, 9 dec
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 
Lees meer over de tentoonstelling
https://www.kb.nl/nieuws/2019/
huis-van-het-boek-presenteert-foute-
boeken
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 MA | 4 | 11 
Dit kan echt niet meer
Foute boeken uit een recent verleden

Dr. Bert Sliggers, verzamelaar 
en voormalig conservator Teylers 
Museum Haarlem, gastconservator 
tentoonstelling ‘Foute boeken?’

Er zijn tal van boeken die door een 
andere tijdsgeest en voortschrijdend 
inzicht ‘eigenlijk niet meer kunnen’. 
Wie leest er nog zijn kinderen voor uit 

Oki en Doki bij de negers? Hetzelfde 
geldt voor kinderboeken waarin joodse 
kinderen en ‘heidenen’ in Afrikanen 
worden bekeerd tot het christendom, of 
boeken vol politieke propaganda. Al 
deze boeken, die in enorme oplagen zijn 
verspreid, hebben bewust en onbewust 
ideeën over de medemens in de 
maatschappij bepaald. Deze foute 
boeken raken soms verrassend actuele 

thema’s, zoals racisme, seksisme, 
antisemitisme en de discussie rond 
Zwarte Piet. Na een korte inleiding tot 
de totstandkoming van de tentoon-
stelling ‘Foute boeken?’ in het Huis van 
het boek, staat gastconservator 
dr. Bert Sliggers in deze openingslezing 
stil bij de enorme impact van het 
geschreven woord. Hoe denken we nu 
over boeken die al lange tijd onze 
identiteit en onze ideeën vormen? 

 MA | 18 | 11
Verboden wetenschap:
Galileo Galilei’s Dialogo

Prof.dr. Frans van Lunteren, 
hoogleraar Geschiedenis van de 
natuurwetenschappen, Universiteit 
Leiden

Galileo Galilei’s Dialoog over de twee 
voornaamste wereldsystemen is een 
verkapt, maar krachtig pleidooi voor een 
rond de zon bewegende aarde. De 
publicatie in het voorjaar van 1632 
resulteerde in het daaropvolgende jaar 
in de veroordeling van de auteur door 
een kerkelijke rechtbank in Rome. Het 
boek werd onmiddellijk door de kerk op 
de lijst van verboden boeken geplaatst 
en het zou meer dan tweehonderd jaar 
duren voor het boek van die lijst werd 
verwijderd. De vraag of het hier ging 
om een onvermijdelijke botsing tussen 
de opkomende moderne wetenschap 
en een behoudend instituut als de 
Rooms-Katholieke Kerk, óf juist om een 
persoonlijk conflict tussen een 
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eigengereide en ambitieuze geleerde en 
zijn gekrenkte en machtige bescherm-
heer, heeft een nog steeds niet 
verstomd debat teweeggebracht. 

 MA | 25 | 11
Verboden filosofische werken in 
de 18e eeuw

Dr. Rietje van Vliet, neerlandicus en 
boekhistoricus, onafhankelijk 
onderzoeker 

In de vroegmoderne tijd kende 
Nederland geen preventieve censuur. 
Godslastering, opruiing en smaad was 

weliswaar verboden, maar er werd 
pas ingegrepen na klachten. Omdat dit 
per provincie of per stad gebeurde, was 
het handhavingsbeleid lang niet altijd 
effectief. De boekhandel spon er garen 
bij: omdat er in de landen om ons 
heen sprake was van een veel strengere 
censuurwetgeving lieten veel buiten-
landse schrijvers in de 18e eeuw hun 
boeken graag hier drukken. Denk aan 
de schrijvers Voltaire, Rousseau en 
Lamettrie met hun werken als 
Dictionnaire portatif (Filosofisch 
woordenboek), het Contrat Social 
(Sociaal contract) en l’Homme Machine 
(De Mens een machine). Dr. Rietje van 
Vliet vertelt u in haar lezing alles over 
het achttiende-eeuwse kat-en-muisspel 
tussen de schrijvers, boekverkopers, 
de kerk, de overheid en een heuse 
boekenpolitie!

 MA | 2 | 12
Verboden politieke werken: 
Mein Kampf 
Mijn Strijd, een kritische beschouwing 

Dr. Willem Melching, historicus, 
universitair docent nieuwe 
geschiedenis, Universiteit van 
Amsterdam

Tot voor kort in Nederland verboden en 
nu een bescheiden bestseller. Het boek 
Mein Kampf van Adolf Hitler is een heel 
fout boek, maar tegelijkertijd is het de 
sleutel tot zijn denken en de nazi-ideolo-
gie. Wie het Derde Rijk en de onvermij-
delijkheid van de Tweede Wereldoorlog 
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beter wil begrijpen, doet er wijs aan dit 
boek te lezen. In zijn lezing zal Willem 
Melching ingaan op het denken van 
Adolf Hitler. Hitler formuleerde in zijn 
boek een aantal basisideeën over ras, 
politiek én cultuur, die hij na 1933 met 
ijzeren consequentie ten uitvoer bracht. 
Ook zal Melching een toelichting geven 
op de manier waarop de Nederlandse 
editie tot stand is gekomen.

 MA | 9 | 12
Verboden Nederlandstalige 
fictie in de negentiende eeuw

Prof.dr. Marita Mathijsen-Verkooijen, 
emeritus hoogleraar moderne 
Nederlandse letterkunde, Universiteit 
van Amsterdam

SGP: seks, godsdienst en politiek, dat 
zijn de drie onderwerpen waarmee 

literatuur in de negentiende eeuw ophef 
kan veroorzaken. Weliswaar is er 
vrijheid van drukpers, maar dat wil niet 
zeggen dat alles maar zonder meer 
gedrukt kan worden. Natuurlijk 
verschijnen pornografische geschriften 
ondergronds. In de late negentiende 
eeuw staat Nederland zelfs bekend 
om zijn dartel drukwerk. Ook politieke 
schendschriften blijven onder de 

toonbank. Maar opvallender nog zijn 
boeken die de openbare mening 
schofferen en die volgens veel critici 
verboden zouden moeten worden. 
Daarbij horen boeken van gewaardeer-
de schrijvers zoals Jacob van Lennep, 
Isaac da Costa en Conrad Busken Huet. 
Dit soort ophefverwekkende fictie 
zal centraal staan in deze lezing.

Foute Boeken?
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7:30 pm Leiden The Edge of the Petri Dish Wizards and Prophets

19.30 Den Haag “Dit kan echt niet meer” Foute boeken uit een recent verleden

19.30 Leiden  ‘Anna Karenina op hoeven’ Wat maakt een dier geschikt voor domesticatie?

19.30 Leiden Strandbeesten Nieuw leven langs de vloedlijn

20.30 Leiden Allemaal Mensen | UMUNTU Heb de moed om te bestaan
7:00 pm The Hague Challenging statelessness Recognition and the arbitrariness of belonging

19.30 Leiden Aandacht (deel 1 van 2)
19.30  Den Haag Verboden wetenschap: Galileo Galilei’s Dialogo
21.00 Leiden Filmvertoning Good Bye Lenin 
19.30 Leiden Gravures van Lucas van Leyden
19.30 Den Haag Verboden filosofische werken in de 18e eeuw
19.30 Leiden Onweer
19.30 Leiden Concentratie (deel 2 van 2) 

19.30 Den Haag Verboden politieke werken: Mein Kampf Mijn Strijd, een kritische beschouwing

7:00 pm The Hague The soil resource The nexus of climate, rocks, life, food, and water

19.30 Leiden Dierfabels, van de Oudheid tot de Renaissance
19.30 Den Haag Verboden Nederlandstalige fictie in de negentiende eeuw 
19.30 Leiden De Jonge Rembrandt
19.30 Leiden De fabelwereld van La Fontaine 
19.30 Leiden Toegankelijke architectuur
19.30  Leiden Dierfabels in kamerdecoraties door de eeuwen heen NA DE PAUZE:    
  Fables and pedagogy in France 

 oktober THU 31
 

 november MA 4
  WO 6
  DO 7 
  VR 8
  TUE 12
         DO 14
   MA 18
  DI 19
  WO 20
  MA 25
  DI 26 
  DO 28

 december MA 2
  WED 4
  WO 4 
  MA 9
  DI 10
         WO 11
   DO 12
  WO 18
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Who we are, who we know, and who we seem to be
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Never before have our personal and 
collective identities shaped so much 
the direction of the global village. From 
cultural exchange to fair representa-
tion, living together has never been as 
complex and vibrant as it is right now. 
 
Through an exciting series of eight 
lectures, discover our society and your 
own inner world. We will explore 
and uncover the emerging world of 
tomorrow as we continue Living 
Together. 

 
This series is a co-production of Studium 
Generale and the Leiden University 
Diversity Policy Feedback Group.

On a Wednesday in the months 
September, October, November, 
December, February, March, April and 
May

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

Nooit tevoren zijn onze individuele en 
collectieve identiteiten zo invloedrijk 
geweest in het bepalen van de 
toekomst van de global village. Living 
together is nog nooit zo ingewikkeld en 
kleurrijk geweest als vandaag de dag: 
met alle mogelijkheden van culturele 
uitwisseling tot aan eerlijke vertegen-
woordiging.
 
In een fascinerende serie van acht 
lezingen ontdekken we onze samen-
leving en onze eigen binnenwereld. 
Samen zullen we de ontwikkeling van 
de wereld van morgen verkennen en de 
manieren waarop we samen kunnen 
blijven leven.

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

In de maanden september, oktober, 
november, december, februari, maart, 
april en mei

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale 
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 VR | 8 | 11
Allemaal Mensen | UMUNTU
Heb de moed om te bestaan
Toneelgroep Oostpool

regie Marcus Azzini | spel Kharim 
Amier, Joy Delima, Rabbi Jallo, 
Tommie Kinneging, Piet Kooij, Julia 
Lammerts, Hanneke van der Paardt, 
Alexander Schuitema, Judith Schuur, 
Carina de Vroome

In Allemaal Mensen | Umuntu proberen 
tien jonge mensen hun identiteit te 
bepalen. Zijn ze queer, hetero, homo, 
nerd, millenial, zwart, wit? Ze stellen 
zich aan je voor en proberen zich van 
hun beste kant te laten zien. Maar het 
blijkt nog niet zo eenvoudig om je 
identiteit onder woorden te brengen. 
Een brutale, geestige en ontroerende 
voorstelling over identiteit, diversiteit 
en inclusiviteit. 
 Kaartjes via www.theaterinsblau.nl 
 Met kortingscode SGUOOST19  
 slechts € 10,00 
 20.30 uur
 Theater Ins Blau
 Haagweg 6, Leiden

 DO | 12 | 12
Toegankelijke architectuur

Ir. Ed. Bijman, gespecialiseerd in 
rolstoelarchitectuur en woonarken
Dr. Aya Ezawa, Diversity Officer en 
universitair docent LIAS, Universiteit 
Leiden

Voor de meeste architecten is 
toegankelijk ontwerpen een verplicht 
nummer vanuit het Bouwbesluit. Het 
Handboek Toegankelijkheid wordt meer 
als een last gezien dan als iets belang-
rijks waarmee gebouwen beter worden. 
Maar niet meer door Ed. Bijman. In 2010 
liep hij een dwarslaesie op en is daar-
door aangewezen op een rolstoel. Sinds-
dien is hij zich als architect gaan richten 
op rolstoelarchitectuur: ontwerp-oplos-
singen voor mensen met een beperking 

die naast functioneel ook mooi zijn. Hij 
wil zijn ervaring als architect koppelen 
aan de ervaring die hij aan het opdoen
is als rolstoeler, op kleine schaal 
(particuliere woningaanpassingen), 
maar ook op grotere schaal voor 
zorginstellingen. Voordat Ed. Bijman aan 
zijn lezing begint, zal het onderwerp 
worden ingeleid door Aya Ezawa.
 19.30-21.00 uur
 Zaal 019
 Lipsius
 Cleveringaplaats 1
 Leiden

8|11 - 12|12 • 2019
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Het Handboek Toegankelijk-
heid wordt meer als 

een last gezien
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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.

One a Wednesday in the months 
September, October, November, 
February, March and April
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 Leiden University College.
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Global Challenges

 TUE | 12 | 11 
Challenging statelessness
Recognition and the arbitrariness of 
belonging 

Dr. Daniela Vicherat Mattar, Assistant 
Professor of Sociology, LUC, Leiden 
University
Dr. Hanne Cuyckens, lecturer in 
international law with a primary focus 
on international humanitarian law, 
LUC, Leiden University

In “The Origins of Totalitarianism”, 
Hanna Arendt is eloquent to describe 
how the Rights of Man (which have 
developed in what we know today as 
Human Rights), although proclaimed to 
be inalienable, are inapplicable and 

useless unless people are recognized as 
legal members of a sovereign nation 
state, that is, unless they are citizens. 
According to UNHCR in the world today 
there are at least 10 million people 
who are stateless, namely people 
who are not recognized as citizens. As a 
consequence, they are denied various 
kinds of fundamental rights such as 
access to education, medical services, 
right to travel. Legally speaking, these 
people do not exist. By referring to 
various examples of stateless popula-
tions – in the Americas, Asia and 
Europe – the ambit of this talk is to not 
only discuss the legal framework that 
produces statelessness, but also to look 
at the effect of conceiving citizenship 
only as a State-based status. In a world 
where mobility is not only fundamental 
due to the globalized character of our 
societies, but increasingly inevitable as a 
consequence of the climate change, the 
arbitrariness of belonging is a pressing 
dilemma for citizenship. 

 WED | 4 | 12
The soil resource
The nexus of climate, rocks, life, food, 
and water

Dr. Peter Houben, Assistant professor 
of Environmental Earth Sciences and 
Sustainability, LUC, Leiden University

The special report on “Climate change 
and land” by the IPCC (2019) reports 
on how the use of land surface for 
agriculture, forestry, nature conserva-
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tion, and settlements drives climate 
change. Also, the report sketches 
avenues for a globally planful land 
management that, e.g., helps to curb 
greenhouse gas emissions, to keep high 
levels of food security, and to prevent 
freshwater shortages. Eventually, this 
will all rely on the functions of healthy 
soils. 
 Still, while everyone seems to have 
some concept of what the atmosphere 
is, or at least of what weather is, what 
is it the soil sphere does? How can 
dirt be so fundamental to any of the 
issues addressed in the report?
 The nature of soil and its integration 
into Earth cycles such as life, climate, 

water, rocks, and nutrients, literally 
appears to be a black box model to 
many of us. In his lecture, Peter Houben 
will shed light on life in the dark, the 
actually most fascinating, biggest and 
most biodiverse ecosystem on Earth, 
continuous transformations of dead into 
living matter and vice versa, and the 
usefulness of death. Furthermore, the 
appreciation of the working of soils in 
the Earth system will be placed against 
the backdrop of current trends in 
losing the soil resource, as well as the 
challenges to carefully use soils to 
manage the risks of population growth 
and climate change.

The nature of soil 
appears to be a black box 

model to many of us
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De moraal
van dit verhaal
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Lezingen op woensdagavonden 
4, 11, 18 december
19.30-21.30
Zaal 019
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden

Iedereen welkom!
Gratis entree.
Geen aanmelding nodig.

Lees meer:
www.universiteitleiden.nl/
studium-generale
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Dierfabels van Aesopus tot La Fontaine
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 WO | 4 | 12
Dierfabels, van de Oudheid tot 
de Renaissance

Prof.dr. Paul J. Smith, hoogleraar 
Franse literatuur, Universiteit Leiden

Dierfabels zijn oeroud – ouder dan de 
legendarische fabelschrijver Aesopus, 
die in de zesde eeuw vóór Christus 
geleefd zou hebben. Een fabel is een 
kort verhaal met een moraal, waarin 
dieren model staan voor de menselijke 
deugden en ondeugden. Denk daarbij 
aan bekende fabels als ‘De haas en 
de schildpad’, ‘De krekel en de mier’ en 
‘De raaf en de vos’. Paul J. Smith, 
hoogleraar Franse literatuur, zal deze 
avond vertellen over de nalatenschap 
van Aesopus en de invloed van diens 
fabelwerken in woord en beeld, in de 
Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance.

 WO | 11 | 12
De fabelwereld van La Fontaine 

Prof.dr. Paul J. Smith, hoogleraar 
Franse literatuur, Universiteit Leiden 

Als literair genre beleeft de fabel zijn 
hoogtepunt in de zeventiende eeuw, in 
het werk van de Franse fabeldichter 
Jean de La Fontaine (1621-1695). 
Veel van de fabels van La Fontaine zijn 
bewerkingen van het werk van Aesopus. 
La Fontaine’s berijmde zedenlessen 
laten een tegenstrijdig beeld van de 
dichter zien: soms sceptisch, pragma-
tisch en rationeel, dan weer gevoelig en 
empathisch. Sommige fabels hebben 
een voor onze tijd wat vreemde afloop. 

Zo laat La Fontaine in La cigale et la 
fourmi (De krekel en de mier) de gierige 
wreedheid van de mier winnen, terwijl 
de sympathie van de lezer uitgaat naar 
de zorgeloos zingende krekel. Aan de 
hand van deze en andere fabels zal Paul 
J. Smith, hoogleraar Franse literatuur, 
ons meenemen naar de fabelwereld 
van La Fontaine en diens morele lessen. 
Ook zullen enkele voorbeelden ter 
sprake komen van gebruik en misbruik 
van La Fontaine’s fabels in het 
hedendaagse Frankrijk. 

 WO | 18 | 12
Dierfabels in kamerdecoraties 
door de eeuwen heen

Lisanne Wepler, kunsthistorica en 
promovenda, Universiteit Leiden
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Vanaf de zeventiende eeuw worden de 
dierfabels van Aesopus en La Fontaine 
uitgebeeld in de schilderkunst. Zo was 
de koning van Spanje, Philips IV, de 
eerste die een serie van schilderijen op 
groot formaat met fabelmotieven 
bestelde. Rijke aristocraten lieten hun 
huizen decoreren met de illustraties 
uit de fabels van La Fontaine. Lisanne 
Wepler, kunsthistorica van de Leidse 
Universiteit, laat ons een aantal 
“fabelzalen” zien: somptueuze 
interieurs met rijke fabeldecoraties 
in Spanje, Nederland, Frankrijk en 
Engeland van de zeventiende eeuw tot 
de twintigste eeuw. 
 NA DE PAUZE:

Fables and pedagogy in France 
Céline Zaepffele, promovenda, 
Universiteit Leiden

Since the nineteenth century in France, 
Aesopian fables have been more than 
ever turned into all kinds of objects, 
mostly aimed at children: board games, 
sheet music, posters, rebus, political-
ly-oriented books, and even application 
software. Some of these adaptations 
use Jean de La Fontaine’s texts, while 
others rely exclusively on a pictorial 
recognition. This session aims to provide 
an overview of these adaptations, in 
order to understand how the reference 
to fables works. Céline Zaepffel writes 
her PhD thesis on the uses of illustrated 
fables in French pedagogy from 1500 
to nowadays.
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Partners

Universiteit Leiden

Leiden University    College

Klankbordgroep Diversiteitsbeleid 
Universiteit Leiden

Het Huis van het Boek

Meermanno

Koninklijke Bibliotheek

Home Academy

Kijkhuis

Ins Blau

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: 4000 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden
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