
Nieuw in Museum Volkenkunde: ‘Lezing op zondag’ 
 
Een keer per maand organiseert het museum voor Volkenkunde op zondag een lezing over een 
actueel onderwerp. De lezingen duren een uur en daarna kunt u genieten van een hapje en een 
drankje in het museumcafé. Studenten hebben op vertoon van hun collegekaart gratis toegang tot 
Museum Volkenkunde. Zij betalen alleen voor het arrangement: 5 euro voor de lezing en een drankje 
na afloop. 
Hierna een overzicht van de zondaglezingen van het seizoen 2007-2008: 
 
Zondag 2 december 2007  
‘Het verzamelen van Arabië. Christiaan Snouck Hurgronje en Mekka’ door Jan Just Witkam 
Christiaan Snouck Hurgronje ondernam in 1884-1885 zijn inmiddels fameuze 
reis naar Jeddah en Mekka. Zijn reis werd gesubsidieerd door het de 
rijksoverheid omdat hij een studie zou maken van het gevaar dat Indonesische 
pelgrims vormden voor het Nederlandse gezag in Indië. Zelf had hij een veel 
bredere interesse. In 1888 kwam als gevolg van die interesse zijn 
‘Geschiedenis van Mekka’ uit en in 1889 zijn ‘Studie naar het dagelijks leven in 
Mekka’.  
Hij presenteerde niet alleen vele uitgebreid beschreven etnografische objecten 
en foto's, maar ook een rijkdom aan observaties.  
Jan Just Witkam is hoogleraar handschriftenkunde van de Islamitische wereld aan de Universiteit 
Leiden. Tot 30 december is de tentoonstelling ‘Snouck Hurgronje, verzamelaar in Mekka, 1885’ te zien 
in Museum Volkenkunde. De 156 voorwerpen zijn van unieke wetenschappelijke waarde omdat de 
voorwerpen iets laten zien van het leven van de gewonen man en vrouw in en rond Mekka. 
 
 
Zondag 13 januari 2008 
‘Afghanistan: modern conflict met diepe en brede wortels’ door Willem Vogelsang   
De aanslagen van 11 september 2001 op New York en Washington vormen de 
aanleiding voor grootscheepse westerse inmenging in de Afghaanse burgeroorlog. 
Deze oorlog is eind jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen. Een belangrijke 
invloed in dit conflict is de groeiende rol van de buurstaten. Wisten de Westerse 
regeringsleiders waaraan ze begonnen? In deze lezing gaat Vogelsang in op de 
cultuurhistorische context van de ontwikkelingen in Afghanistan. Hierbij wordt ook 
aandacht besteed voor de rol die de Afghaanse buurstaten spelen.  
Willem Vogelsang is conservator Zuidwest- en Centraal-Azië, Museum 
Volkenkunde. 
 
 
Zondag 3 februari 2008  
‘Groenland, Antarctica en zeespiegelstijging’ door Michiel van den Broeke 
De ijskappen van Groenland en Antarctica bevatten genoeg ijs om wereldwijd de 
zeespiegel met 70 meter te laten stijgen. Lang werd aangenomen dat deze enorme 
ijsmassa's te groot zijn om snel op klimaatverandering te reageren. Recente 
waarnemingen hebben echter aan het licht gebracht dat de Antarctische en 
Groenlandse ijskappen zeer dynamisch zijn en nu al bijdragen aan de wereldwijde 
zeespiegelstijging. De waargenomen stijging lijkt zelfs te versnellen, wat ook wordt 
toegeschreven aan de snel veranderende massahuishouding van de grote 
ijskappen. In deze lezing wordt een overzicht gegeven van het klimaat van de 
grote ijskappen, de recente veranderingen en  welke mate dat invloed heeft op de 
zeespiegel. 
Michiel van den Broeke is als meteoroloog en senior docent-onderzoeker verbonden aan het Instituut 
voor Marien en Atmosferisch onderzoek in Utrecht (IMAU).  
 
Zondag 9 maart 2008  
‘Welkom in Olympisch Beijing?’ door Jeroen de Kloet 
China grijpt de Olympische Spelen van 2008 aan om zich te presenteren als 
opkomende wereldmacht. Naast deze nationalistische zelfpromotie onderzoekt De 
Kloet hoe dit wereldwijd uitpakt op tv en het internet, en welke kritische rol Chinese 
bloggers en kunstenaars spelen. De Kloet ontving in juli 2007 een VIDI-subsidie 
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).  



Jeroen de Kloet is docent Media & Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en coördinator van het 
International Institute for Asian Studies (IIAS) in Amsterdam.  
 
Zondag 13 april 2008  
‘De Canadese Inuit’ door Jarich Oosten  
Jarich Oosten deed onderzoek naar orale tradities, mythen en rituelen, in het 
bijzonder bij de Inuit van Noordoost-Canada. Tijdens de lezing gaat hij in op het 
leven en de tradities van de bevolkingsgroep.  
Jarich Oosten is hoogleraar in de culturele antropologie, in het bijzonder de orale 
tradities. 
 


