
 
 
Introductie: 
 
Een student Geschiedenis vertelt hoe jouw eerste jaar bij deze opleiding er uit zal zien. 
 
 
Hoorcollege 
 
Titel 
Constructies van etniciteit en klimaattheorie in West-Europa in late Middeleeuwen  
 
Korte omschrijving 
Volgens antieke filosofen en geneesheren drukten het klimaat en de plek waar mensen woonden een 
stempel op hun karaktereigenschappen en fysiologie. In de twaalfde eeuw won deze theorie aan 
populariteit aan de West-Europese universiteiten die toen in opkomst waren. In het hoorcollege gaan 
wij dieper in op de inhoud van deze theorie en hoe zij werd toegepast op volkeren die in Noord-
Europa woonden. Deze regio was in de ogen van de antieke Grieken van oudsher een koud en nat 
gebied waar barbaren leefden.  
 
Docent: Dr. Claire Weeda (c.v.weeda@hum.leidenuniv.nl)  
 
Claire Weeda werkt als cultuurhistoricus bij de sectie Middeleeuwse Geschiedenis. Haar belangstelling 
gaat uit naar constructies van sociale relaties, etniciteit, medische en milieugeschiedenis in de periode 
tussen 1100 en 1600. Onlangs publiceerde zij Ethnicity in Medieval Europe, 950-1250: Medicine, Power 
and Religion.  
 
Werkcollege 1 
 
Titel 
Werkcollege Sociale Geschiedenis 
 
Korte omschrijving 
Wordt ieder mens gelijk behandeld? Daar lijkt het niet op: door de eeuwen heen staan steeds weer 
nieuwe groepen op die aandacht vragen voor ongelijkheid en hun kwetsbare situatie. Denk aan boeren 
en LGBTQIA+ mensen vandaag, maar ook aan katholieken en arbeiders in de negentiende eeuw. In het 
werkcollege verkennen we de geschiedenis van sociale bewegingen aan de hand van de strijd voor 
gelijke rechten door gehandicapte mensen: hoe benaderen historische wetenschappers dit onderwerp, 
welke bronnen gebruiken ze en waarom is historisch onderzoek relevant?  
 
Docent: Dr. Paul van Trigt (p.w.van.trigt@hum.leidenuniv.nl)  
Paul van Trigt is universitair docent sociale geschiedenis. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op 
processen van in- en uitsluiting en de rol die mensenrechten, de verzorgingsstaat, religie, handicap en 
etniciteit daarbij spelen. Momenteel werkt hij aan een boek over de internationale geschiedenis van het 
VN-verdrag Handicap.  
 
Werkcollege 2 
 
Titel  
Werkcollege Oude Geschiedenis 
 
Korte omschrijving 
Een politiek besluit kan niet genomen worden zonder de goden te raadplegen: offers zorgen dat een 
veldslag veilig verloopt en een heerser zoekt zijn legitimiteit in zijn persoonlijke relatie met de goden. 
Religie is niet weg te denken uit de Grieks-Romeinse politiek.  
 Zaken als de politieke uitspraken van het orakel van Delphi of de verspreiding van de 
keizercultus worden uitgebreid bediscussieerd door onderzoekers, maar uiteindelijk ligt de nadruk van 
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onderzoek meestal op het bestuurlijke aspect. In dit college gaan we juist op zoek naar de interactie 
tussen religie en politiek.  
 
Docent: Patricia Kret (p.m.m.kret@hum.leidenuniv.nl) 
Patricia Kret is promovenda en docent bij Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze werkt 
momenteel aan haar onderzoeksproject over veranderingen in het gebruik van Grieks-Romeinse 
amuletten met de komst van het vroege Christendom.  
 
Q&A: 
 
Heb je nog vragen over de opleiding? Dan kan de student die hier allemaal beantwoorden! 
 
 
Voorbereiding: 

Kijk ter voorbereiding voor het werkcollege Sociale Geschiedenis de docufilm Crip Camp (beschikbaar 
op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OFS8SpwioZ4) en bedenk of je een dergelijke film 
ook over Nederland zou kunnen maken. 
 
Lees ter voorbereiding voor het werkcollege Oude Geschiedenis het artikel: K. Beerden, ‘With the gods 
on their side: Divination and warfare in the Roman Republic’ in: M. Dillon, C. Matthew eds., Religion 
& classical warfare: The Roman Republic (Londen 2020) 216-253. Online te raadplegen via: 
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/3281561. 
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