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Geert Mommersteeg
De krachten van Gods Woord: 
Islamitische amuletten uit West-Afrika
Om het kwaad af te weren, om zich te beschermen 
tegen ziekte of om een bepaalde wens te laten uit
komen kan men zich in WestAfrika wenden tot een 
islamitische religieuze specialist (marabout) en hem 
vragen een amulet te vervaardigen. Anders dan de 
‘traditionele’ Afrikaanse amuletten waarin onder meer 
stukjes hoorn, huid, schors en wortel als dragers van 
buitengewone krachten zijn ingesloten, worden in 
islamitische amuletten verzen uit de Koran, namen van 
profeten, magische kwadraten en mysterieuze tekens 
verpakt. Geert Mommersteeg, cultureel antropoloog 
aan de Universiteit Utrecht, zal in deze lezing ingaan 
op de verborgen inhoud en het complexe proces van 
vervaardiging van deze objecten. 

Jan Jansen
Het geheim van de smid 
Wat is het geheim van de smid? De geheimen van 
smeden in Afrika zijn talrijk. Niet alleen weten zij 
veel van ijzerbewerking, maar ook van zaken die 
spelen tussen mensen. Zij kunnen hete dingen koud 
maken door, bijvoorbeeld, ruzies tussen mensen op 
te lossen. Ook zijn zij van groot belang bij het smeden 
van huwelijksrelaties. Maar hun kennis gaat nog 
verder: ze weten hoe je mensen “maakt”. Dat maakt 
de Afrikaanse smeden totaal andere mensen dan de 
mannen achter aambeelden die het in Europa zijn. 
Antropoloog Jan Jansen, Universiteit Leiden, zal de 
toehoorders verrassen met zijn verhalen, analyses en 
afbeeldingen. 

Pieter Muysken
Stemmen van Afrika
Europa en Afrika hebben een gedeeld verleden en 
een gemeenschappelijke toekomst. Veel mensen van 
Europese afkomst wonen en werken in Afrika en het 
Caraïbisch gebied en het aantal mensen in Europa 
van Afrikaanse oorsprong neemt toe. Welke talen 
brengen zij mee en hoe ontwikkelen deze talen zich 
in Nederland? Wie zijn de Afrikanen om ons heen, 
waar komen ze vandaan en welke talen spreken ze? 
Muzikanten, schrijvers, studenten, jonge ondernemers 
en dichters zijn creatief in het gebruik van hun stemmen 
in hun nieuwe omgeving. Pieter Muysken, hoogleraar 
Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
gaat hierop in tijdens dit college.

Henry Strijk
Slavenschip Leusden
1 januari 1738: het slavenschip Leusden was met zijn 
lading, bestaande uit 714 slaven, op weg van Afrika 
naar Suriname. In de monding van de Surinaamse 
Marowijnerivier liep het schip vast op een zandbank. 
Het water drong het ruim binnen maar de kapitein 
deed niets om zijn ‘lading’ te redden. Sterker nog: 
hij liet de luiken van het ruim dichtspijkeren en 
680 slaven kwamen om het leven. Het is de grootste 
scheepsramp in de Nederlands geschiedenis.
Henry Strijk is één van de initiatiefnemers van de 
documentaire ‘Slavenschip Leusden’, die in dit college 
wordt getoond. Hij zal de film inleiden en na afloop 
met het publiek in gesprek gaan.
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Alle colleges beginnen om 14.00 uur, duren een 
uur en zijn toegankelijk tegen betaling van de 
museumentree. Vooraf aanmelden voor een lezing 
is niet nodig.

zondag 23 februari

zondag 26 januari

zondag 27 april

algemene informatie

zondag 30 maart

  


