
Haarlem, oktober 2018 
 
Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen u uit te nodigen voor drie winterlezingen, die zullen 
worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de gehoorzaal van Teylers Museum.  
 
 
Zondag 25 november 2018 om 13.00 uur   
Spreker: Prof. dr. Mladen Popovic, Hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom, met bijzondere 
aandacht voor Qumran en de Dode Zeerollen en Decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
De Dode Zeerollen en de schrijvers van de Bijbel 
De Dode Zeerollen worden wel gezien als een van de grootste archeologische ontdekkingen van de 
twintigste eeuw. De ontdekking ervan is een waar Indiana Jones-verhaal. De bestudering van de teksten 
bijna een Da Vinci Code. Het merendeel van de 1000 gereconstrueerde teksten was voorheen volledig 
onbekend; naast bijbelse en andere religieuze teksten zijn ook fysiognomische, magische en astrologische 
teksten ontdekt. De Dode Zeerollen werpen een uniek nieuw licht op de Joodse religie en cultuur van 
meer dan 2000 jaar geleden, en ook op het vroegste Christendom dat begon als een Joodse 
beweging. Het Qumran Instituut werkt in Groningen ook samen om met behulp van moderne technieken 
als C14-datering en Kunstmatige Intelligentie nieuwe informatie over de schrijvers achter deze teksten te 
verkrijgen.    
 
Zondag 27 januari 2019 om 13.00 uur  
Spreker: Prof. dr. Frans van Lunteren, Hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Universiteit Leiden en bijzonder Teyler hoogleraar. 
 
Hendrik Antoon Lorentz, een bruggenbouwer in Teylers Museum 
De Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar H.A. Lorentz is ongetwijfeld de grootste 
wetenschapper die in Teylers Museum heeft gewerkt. Waar zijn faam op berust is wellicht minder 
duidelijk. In deze voordracht ligt de nadruk op zijn rol als bruggenbouwer, en wel in meerdere opzichten. 
Die rol gold zowel zijn theoretische werk, waarin hij verschillende buitenlandse tradities op geniale wijze 
met elkaar combineerde, als zijn inspanningen tijdens en na WO I om de conflicterende partijen met 
elkaar te verzoenen als, ten slotte, zijn pogingen om bruggen te slaan tussen wetenschap en 
maatschappij. 
 
Zondag 24 februari 2019 om 13.00 uur  
Spreker: Prof. dr. Herman Beck, Hoogleraar Godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, aan 
Tilburg University. 
 
Over geven: Gift en gif 
Geven is een universeel verschijnsel. Tegelijkertijd is het een uitermate complex fenomeen. Als geven 
binnen een cultuur al tot ongemakkelijke situaties kan leiden, wat voor problemen kunnen zich dan niet 
voordoen bij intercultureel geven? In deze winterlezing staat het geven van geschenken aan sultan Ismaël 
van Marokko (regerend van 1672 tot 1727) door West-Europese diplomaten, gezanten en geestelijken 
centraal. Zij maken in verslagen van hun missies naar en bezoeken aan het hof van deze moslim vorst met 
enige regelmaat gewag van Ismaëls schijnbaar onverzadigbare honger op dit gebied. Vooral 
vertegenwoordigers van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV (regerend van 1661 tot 1715) beklagen zich 
over het feit dat de Noord-Afrikaanse vorst nooit tevreden lijkt met wat hem gegeven wordt. Zij lijken 
geen oog te hebben voor het feit dat geven op een schrijnende wijze onthult wat niet gegeven wordt en 
dat wat niet gegeven wordt wel eens het probleem kan zijn. 
 
U bent van harte welkom op deze vrij toegankelijke bijeenkomsten. 
www.teylersstichting.nl  en  www.teylersmuseum.nl 

http://www.teylersstichting.nl/
http://www.teylersmuseum.nl/

