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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.studiumgenerale.leidenuniv.nl
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl

Medewerkers
Tilman Grünewald
t.a.grunewald@sea.leidenuniv.nl
Yvonne Leunissen
y.leunissen@sea.leidenuniv.nl
Anne Seghers
j.u.m.seghers@sea.leidenuniv.nl
Pink Meltzer
studiumgenerale@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.studiumgenerale.leidenuniv.nl
www.facebook.com/studium.generale.
universiteit.leiden
www.twitter.com/sgleiden
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Voorwoord
Beste lezer,

Weer markeert een programmaboek 
het begin van een nieuw seizoen bij 
Studium Generale en weer willen we 
deze gelegenheid met u vieren: op 
1 september bent u van harte welkom in 
het Groot Auditorium van het Acade-
miegebouw, waar – voor het eerst in de 
geschiedenis van de universiteit – het 
spreekgestoelte het podium zal vormen 
voor stand-up comedy. Een nieuwe 
generatie comedians opent dan op 
ludieke wijze ons jaar. 

Op 28 juli 1914 begon de Eerste 
Wereldoorlog met de oorlogsverklaring 
van Oostenrijk-Hongarije aan Servië. 
Honderd jaar later staan we stil bij deze 
gebeurtenis met lezingen over de 
voorgeschiedenis, het verloop en de 
gevolgen van de oorlog. Vermaard 
historicus Philipp Blom is een van de 
sprekers en zal met u in gesprek gaan 
over zijn boek The Vertigo Years en 
zijn gelijknamige documentaire, die we 
op twee avonden zullen vertonen.

De samenhang van wetenschap en de 
maatschappelijke context die haar 
omgeeft is onderwerp van Wereldbeeld-
machines. Frans van Lunteren vertelt 
een geschiedenis van ons wetenschap-
pelijk wereldbeeld in de laatste vier 

eeuwen aan de hand van vier machines: 
uurwerk, balans, stoommachine en 
computer hadden een belangrijke 
maatschappelijke functie en hebben 
vervolgens onze wetenschappelijke visie 
op de natuur diepgaand beïnvloed. 

Met (Life)Skills richten we ons specifiek 
tot studenten die meer willen weten 
over thema’s die een belangrijke basis 
vormen voor een geslaagde studie, maar 
er geen deel van uitmaken. Denk aan 
geldzaken, een goed functionerend 
geheugen en de eerste stappen naar 
een baan.

We hopen u te verwelkomen bij onze 
activiteiten!

Tot slot willen we iedereen van harte 
danken die heeft gereageerd op onze 
oproep om het werk van Studium 
Generale financieel te ondersteunen. 
De waardering die uit de talrijke donaties 
is gebleken heeft ons zeer gemotiveerd. 
Daarnaast hebben uw bijdragen tal van 
activiteiten mogelijk gemaakt die we 
anders onmogelijk hadden kunnen 
opnemen in ons programma.

Veel dank!

Het Bureau Studium Generale,
Anne Seghers
Pink Meltzer
Tilman Grünewald
Yvonne Leunissen
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SG-jaaropening met Comedytrain
Nacht van Kunst en Kennis
Tekeningen met macht De kracht van de kaart 

Bezoek aan de kaart- en atlassencollectie van de UB 
naar aanleiding van ‘Tekeningen met macht’ 

‘Why Facebook won’t get you any more friends’ & ‘What’s in a kiss?’ 
Nobel op de kaart Op zoek naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars van vroeger en nu 

TV Documentary: The Vertigo Years 1900-1914, part I and II
TV Documentary: The Vertigo Years 1900-1914, part III and discussion 
In de loopgraven
Polarisatie en radicalisering in Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog
De Armeense genocide in historisch perspectief
Rusland – oorlog en revolutie
Muiterij, oproer en revolutiedreiging in neutraal Nederland
Groot-Brittannië en de Eerste Wereldoorlog 

Deel uit een artikel van prof.dr. Frans van Lunteren 
dat in De Gids verscheen

De zeventiende-eeuwse klok Materie in beweging

De achttiende-eeuwse balans Krachten in evenwicht

De negentiende-eeuwse stoommachine Transformatie van arbeidsvermogen

De twintigste-eeuwse computer Verwerking van informatie

(Life) Skills Presentaties die je verder helpen

(Life) Skills Presentaties die je verder helpen

MA | 1 | 09
ZA | 20 | 09
DI | 23 | 09

WO | 24 | 09

DI | 30 | 09
DI | 14 | 10

WO | 3 | 09
DO | 4 | 09

WO | 10 | 09
WO | 17 | 09
WO | 24 | 09

WO | 1 | 10
WO | 8 | 10

WO | 15 | 10

MA | 8 | 09
MA | 15 | 09
MA | 22 | 09
MA | 29 | 09

WO | 24 | 09
WO | 29 | 10
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SG-jaaropening met 
Comedytrain
Aanstormend talent van Comedytrain opent 
voor SG het jaar

Nacht van Kunst en Kennis 
In Leidse musea en op Leidse podia
Met programma van SG en de theatermakers 
van Peen en Ui

Tekeningen met macht 
De kracht van de kaart

Bezoek aan de kaart- en 
atlassencollectie van de UB 
Naar aanleiding van de lezing ‘Tekeningen 
met macht’ 

‘Why Facebook won’t get 
you any more friends’ 
& 
‘What’s in a kiss?’

Nobel op de kaart
Op zoek naar de Nederlandse 
Nobelprijswinnaars van vroeger en nu 

Hutspot SG: dé mix van het seizoen, 
bestaande uit een mengelmoes van 
comedy, theater, bezichtigingen, 
lezingen en prikkelende gesprekken.
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 MA | 1 | 09
SG-jaaropening met 
Comedytrain
Vanuit de roemruchte comedyclub 
Toomler in Amsterdam komen de 
comedians van Comedytrain naar het 
Groot Auditorium van het Leidse 
Academiegebouw om bij Studium 
Generale het academisch jaar in te 
luiden. 
 Velen vonden vanuit Toomler de weg 
naar een succesvolle solocarrière, 

de stad en keer daarna terug naar het 
hart van de universiteit om je te laten 
verrassen door de comedians van de 
toekomst. Zo kun je later zeggen: ik was 
er nog bij, toen, helemaal in het begin…
 20.00 uur tot ca. 21.15 uur, 
 zonder pauze
 Groot Auditorium Academiegebouw
 Rapenburg 73
 Leiden
 Entree is gratis. Wel aanmelden via  
 www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

denk maar aan Theo Maassen of Ronald 
Goedemondt. Op 1 september komt 
een nieuwe generatie comedians naar 
Leiden, de grootste talenten van 
Comedytrain. Ze hebben met elkaar 
gemeen dat ze overrompelende 
comedy brengen – stand-up zoals 
stand-up bedoeld is, maar dan op de 
plek waar gewoonlijk hoogleraren 
hun oraties uitspreken.
 Als je wilt, combineer deze avond 
met de academische jaaropening in de 
Pieterskerk, ga vervolgens iets eten in 

 ZA | 20 | 09
Nacht van Kunst en Kennis 
Leidse musea en podia zetten tijdens de 
Nacht hun deuren open. Vanaf 20.00 uur 
kun je op alle locaties terecht voor 
talkshows, de Ig Nobel Night, lezingen, 
muziek, literatuur, theater, dans, 
experimenten, (moleculair) eten en 
drankjes.
 Studium Generale zal tijdens deze 
avond een programma organiseren met 
de theatermakers van Peen en Ui. Peen 
en Ui combineert (terloopse) gebeurte-
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Hutspot

nissen tot opzienbarende kunst- en 
cultuurprojecten, verbindt sterke 
ideeën aan het creatieve potentieel in 
de stad en koppelt publieke en private 
organisaties, inwoners en makers aan 
elkaar. 
 Vanaf 19.30 uur
 Meer informatie volgt t.z.t. op
 www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

 DI | 23 | 09
Tekeningen met macht 
De kracht van de kaart
In het kader van festival The Big Draw 
(13 t/m 28 september), ter viering van 
20 jaar Kunstroute Leiden

Dr. Peter van der Krogt, hoofd van het 
onderzoeksprogramma Explokart voor 
de geschiedenis van de cartografie 
van de Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam

In de tijd van de eerste ontdekkings-
reizen werden grote delen van de 
wereld massaal in kaart gebracht. Deze 
kaarten waren zeer machtige tekenin-
gen. Enerzijds werden ze gebruikt om 
inzicht te verschaffen in het ontdekte 
‘niemandsland’, met inlijving en 
kolonisatie tot gevolg. Anderzijds waren 
deze kaarten machtig omdat ze het 
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wereldbeeld radicaal veranderden. 
Maar wat toon je op een kaart als je zo 
goed als niets weet over het land, de 
mensen, het klimaat, de dieren? Er 
verschenen verschillende kaarten met 
uiteenlopende weergaven, met 
representaties van objectieve en 
subjectieve elementen, passend bij de 
doeleinden van de reiziger. Om 
historisch kaartmateriaal goed te 
begrijpen, moeten we de opvattingen bij 
het vervaardigen van kaarten achter-
halen. Wie waren verantwoordelijk voor 
het verzamelen van de informatie en 
voor welk doel is de informatie 
gebruikt?
 In deze lezing gaat Peter van der 
Krogt in op de betekenis van oude 
kaarten. Hij behandelt hoe kaarten in 
het verleden gemaakt werden en welke 
technieken beschikbaar waren. 
 19.30 uur tot 21.00 uur
 Zaal 005
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden
 Entree is gratis. 
 Geen aanmelding nodig.

 WO | 24 | 09
Bezoek aan de kaart- en 
atlassencollectie van de UB 
Naar aanleiding van de lezing ‘Tekenin-
gen met macht’ 
 14.00 uur tot 15.00 uur
 Universitaire Bibliotheken
 Witte Singel 27
 Leiden
 Bij meer dan 25 aanmeldingen ook  
 van 15.00 uur tot 16.00 uur.
 Entree is gratis. Wel aanmelden via  
 www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

 TUE | 30 | 09
‘Why Facebook won’t get 
you any more friends’ & ‘What’s 
in a kiss?’

Guest lectures by Robin Dunbar and 
Rafael Wlodarski (University of 
Oxford) et al, in co-operation with 
L.V.V.S. Augustinus

How does friendship work in your brain? 
Can you have as many friends as you 
want? Do the young have a larger social 
network due to Facebook? On the 30th 
of September, researchers from Oxford, 
Helsinki and Leiden organise a 
symposium on friendship and social 
networks, in co-operation with L.V.V.S. 
Augustinus.
 The evening programme is open to 
all and will feature three speakers, 
amongst whom professor Robin Dunbar 
(renowned for ‘Dunbar’s number’), 
one of the leading researchers of human 
social behaviour.
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Hutspot

 7.30 p.m. to 9.30 p.m. 
 (doors open at 7.15 p.m.)
 Venue to be announced.
 Please buy your tickets in advance at  
 www.ffssymposium.nl
 students: €5.00, regular: €7.50
There is also a limited number of tickets 
available for the complete symposium, 
at €45.00. Refer to the above website 
for further information. 

 DI | 14 | 10
Nobel op de kaart 
Op zoek naar de Nederlandse 
Nobelprijswinnaars van vroeger en nu 

Martijn van Calmthout, journalist bij 
de Volkskrant, presentator van 
wetenschapsshows en radioprogram-
ma’s, schreef eerder o.m. Survivalgids 
voor de toekomst 
Jelle Reumer, directeur van het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam, 
hoogleraar paleontologie in Utrecht 
en columnist in Trouw, schreef eerder 
o.m. De vis die aan land kroop             

Nederlandse Nobelprijswinnaars 
leverden internationaal belangrijke 
bijdragen aan de natuurkunde, schei-

kunde, geneeskunde, economie en 
vrede. Wat is er van hun leven en werk 
nog terug te vinden in het Nederlandse 
straatbeeld, in onze instellingen en 
musea?
 Wetenschapsjournalist Martijn van 
Calmthout en schrijver-bioloog Jelle 
Reumer vertellen in hun boek het 
verhaal achter iedere Nobelprijs-
winnaar: zijn jeugd, zijn vak en zijn 
ontdekkingen. Daarnaast brengen ze de 
tastbare sporen die de in totaal 21 
Nobelprijzen hebben achtergelaten in 
kaart: de geboortehuizen, grafstenen, 
standbeelden, plaquettes en monumen-
ten. Van het geboortehuis van Pieter 
Zeeman in Zonnemaire (Zeeland) naar 
het dipoolmonument van Peter Debye 
in Maastricht, en vandaar via het 
Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden 
naar de Zernike-chocolaatjes in 
Groningen.
 Deze lezing zal vooral gaan over de 
Leidse Nobelprijswinnaars en de 
tastbare sporen van Nobelprijswinnaars 
in Leiden.
 Tijdens deze avond bent u in de 
gelegenheid het boek aan te schaffen en 
te laten signeren.
 19.30 uur tot 21.00 uur
 Zaal 011
 Lipsiusgebouw
 Cleveringaplaats 1
 Leiden
 Entree is gratis.    
 Geen aanmelding nodig.
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1914 - 1918 WERELDOORLOG
De Eerste



13

De Eerste Wereldoorlog begon op 28 
juli 1914 en duurde tot 11 november 
1918. Hoewel Nederland in de Eerste 
Wereldoorlog neutraal bleef, wordt ook 
hier het begin van de oorlog herdacht 
met lezingen, boeken en documen-
taires. In deze reeks werpen we eerst 
een blik op de voorgeschiedenis van 
de oorlog: ‘de duizelingwekkende jaren’ 
tussen 1900 en 1914 werden door 
historicus Philipp Blom behandeld in 
zijn gelijknamige boek en een 
documentaire. We vertonen de 
documentaire en Blom zal na afloop 
aanwezig zijn voor een gesprek met u. 

Na deze opening behandelen we het 
verloop van de oorlog in de loopgraven 
en de snel voortschrijdende technolo-
gische en tactische ontwikkelingen. Tot 
slot behandelen we de oorlog en zijn 
gevolgen in Duitsland, Turkije, Rusland, 
Nederland en Groot-Brittannië.

Lezingen op woensdagavond 10, 17 en 
24 september en 1, 8 en 15 oktober
19.30 uur tot 21.00 uur
Zaal 011
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden 

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig. 
Iedereen welkom.
Meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Film screenings on Wednesday 3rd 
and Thursday 4th of September
6.30 p.m. to 8.30 p.m. 
Kijkhuis
Vrouwenkerksteeg 10
Leiden
€6.00 at the door

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale
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 WED | 3 | 09 and THU | 4 | 09
Screening of the documentary 
The Vertigo Years

Including a conversation with 
Dr. Philipp Blom (DPhil, Oxford), 
writer, journalist, speaker and 
broadcaster, author of The Vertigo 
Years: Europe, 1900-1914 and narrator 
of the documentary

The Vertigo Years tells the story of the 
period between 1900 and 1914 not as a 
sepia-tinted prelude to catastrophe, 
but as a time of phenomenal energy and 
rapid transformation. A social, creative 
and scientific explosion that would 
define the horizons of life in the West up 
to our day. Throughout the three parts 
of the series, particular attention is paid 
to similarities, parallels and differences 
between then and now. The documen-
tary is narrated by Philipp Blom, who 
will be present on the second evening of 
the screening and engage in conversa-
tion with the audience.

 3rd of September: screening of part I  
 and part II
 4th of September: screening of  
 part III and conversation with Philipp  
 Blom
 (Documentary and conversation in  
 English)

 WO | 10 | 09
In de loopgraven

Prof.dr. Ben Schoenmaker, weten-
schappelijk medewerker, Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie, 
Bijzonder Hoogleraar Militaire 
Geschiedenis, Universiteit Leiden

De Eerste Wereldoorlog kennen we 
vooral als een uitzichtloze loop-
gravenstrijd. Deze patstelling aan het 
westelijke front, die slechts door 
weinigen was voorzien, staat tijdens dit 
college centraal. Drie vragen komen aan 
bod. Ten eerste werpen we een blik op 
de plannen en verwachtingen waarmee 
de oorlogvoerende partijen in augustus 
1914 ten strijde trokken. Hoe hoopten 
zij de strijd snel in hun voordeel te 
kunnen beslechten? Vervolgens is het de 
vraag hoe het komt dat de bewegings-
oorlog ontaardde in een statische strijd 
die vanuit enorme loopgravenstelsels 
werd gevoerd. Een strijd die uiteindelijk 
vier jaar zou duren en de militairen tot 
wanhoop dreef. Ten slotte gaan we in op 
de vraag welke pogingen de strijdende 
partijen hebben ondernomen om deze 
patstelling te doorbreken. We zullen 
zien dat zij daarbij inventiever en 
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De Eerste Wereldoorlog

de aard en de ontwikkeling van het anti-
semitisme tijdens de oorlog aan bod.

 WO | 24 | 09
De Armeense genocide in 
historisch perspectief

Prof.dr. Erik Jan Zürcher, Hoogleraar 
Turkse Talen en Culturen, SMES, 
Universiteit Leiden

Een van de zwartste pagina’s in het toch 
al donkere boek van de Eerste 
Wereldoorlog is de Armeense genocide 
die zich in 1915-1916 in het Osmaanse 
Rijk afspeelde en die minimaal aan 
800.000 mensen het leven kostte. Om te 
begrijpen hoe deze heeft kunnen 
plaatsvinden, moeten we zowel kijken 
naar de ontwikkelingen in de oorlog zelf 
(de Russische opmars, de landingen bij 
Gallipoli, de Armeense nationalistische 
agitatie) die de politieke leiding in 
Istanbul het gevoel gaven met een 
existentiële bedreiging geconfronteerd 

Het verlies van de Osmaanse 
Balkan was daarbij een 

“point of no return.” 
te worden, als ook naar de ontwikkelin-
gen in de voorafgaande halve eeuw die 
geleidelijk het samenleven van moslims 
en christenen in het multi-etnische 
Osmaanse keizerrijk onder druk hadden 
gezet. Het traumatische verlies van de 
Osmaanse Balkan in de Balkanoorlogen 
van 1912-1913 was daarbij een “point of 
no return.” De deportatie van de 
Osmaanse Armeniërs naar de Syrische 

innovatiever waren dan het populaire 
beeld van de oorlog ons wil doen 
geloven. De legers van 1918 waren in 
technisch en tactisch opzicht en ook wat 
betreft hun materiële uitrusting niet 
meer te vergelijken met de legers van 
1914. Het beeld van de oorlog was in 
vier jaar tijd zeer drastisch veranderd, 
met het vliegtuig en de tank als de 
belangrijkste nieuwkomers.

 WO | 17 | 09
Polarisatie en radicalisering in 
Duitsland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog

Dr. Patrick Dassen, Universitair 
Docent Algemene Geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Centraal in de lezing staat de vraag naar 
de plaats van de Eerste Wereldoorlog in 
de Duitse geschiedenis. Duitsland rond 
1910 was een heel ander Duitsland dan 
in pakweg 1920, toen het bijna door 
een burgeroorlog werd verscheurd. Het 
Duitse Keizerrijk bezat vóór 1914 de 
potentie om zich te ontwikkelen in de 
richting van een moderne, open 
samenleving. Pas door de oorlog zelf 
vond het proces van polarisatie en 
radicalisering plaats dat zo’n zware 
hypotheek zou leggen op de periode na 
1918. Daarbij wordt vooral ingegaan op 
de rol van de legerleiders Hindenburg 
en Ludendorff vanaf 1916, het ontstaan 
van de ‘totale oorlog’ en het belang van 
radicaal-nationalistische verenigingen 
als het Alldeutsche Verband. Ook komt 
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20.00 Aanstormend talent van Comedytrain  SG-jaaropening met Comedytrain
18.30  TV Documentary: The Vertigo Years 1900-1914, part I and II
18.30  TV Documentary: The Vertigo Years 1900-1914, part III 
  and discussion with Philipp Blom 
19.30 Prof.dr. Frans van Lunteren  De zeventiende-eeuwse klok Materie in beweging

19.30 Prof.dr. Ben Schoenmaker  In de loopgraven
19.30 Prof.dr. Frans van Lunteren  De achttiende-eeuwse balans Krachten in evenwicht

19.30 Dr. Patrick Dassen  Polarisatie en radicalisering in Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog
20.00  Nacht van Kunst en Kennis Met programma van SG en de theatermakers van Peen en Ui 

19.30 Prof.dr. Frans van Lunteren  De negentiende-eeuwse stoommachine Transformatie van arbeidsvermogen

20.30 Dr. Peter van der Krogt  Tekeningen met macht De kracht van de kaart 
  (onderdeel van festival The Big Draw, ter viering van 20 jaar Kunstroute Leiden) 

 14.00 Dr. Peter van der Krogt Bezoek aan de kaart- en atlassencollectie van de UB 
  Naar aanleiding van de lezing ‘Tekeningen met macht’ 

 16.30  (Life) Skills Presentaties die je verder helpen

19.30 Prof.dr. Erik Jan Zürcher  De Armeense genocide in historisch perspectief
19.30 Prof.dr. Frans van Lunteren  De twintigste-eeuwse computer Verwerking van informatie

19.30 Robin Dunbar and Rafael Wlodarski  ‘Why Facebook won’t get you any more friends’ & ‘What’s in a kiss?’ 

19.30 Dr. Henk Kern  Rusland – oorlog en revolutie
19.30 Dr. Dennis Bos  Muiterij, oproer en revolutiedreiging in neutraal Nederland
19.30 Jelle Reumer en Martijn van Calmthout  Nobel op de kaart Op zoek naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars van vroeger en nu 

19.30 Dr. Joost Augusteijn  Groot-Brittannië en de Eerste Wereldoorlog 
16.30  (Life) Skills Presentaties die je verder helpen
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20.00 Aanstormend talent van Comedytrain  SG-jaaropening met Comedytrain
18.30  TV Documentary: The Vertigo Years 1900-1914, part I and II
18.30  TV Documentary: The Vertigo Years 1900-1914, part III 
  and discussion with Philipp Blom 
19.30 Prof.dr. Frans van Lunteren  De zeventiende-eeuwse klok Materie in beweging

19.30 Prof.dr. Ben Schoenmaker  In de loopgraven
19.30 Prof.dr. Frans van Lunteren  De achttiende-eeuwse balans Krachten in evenwicht

19.30 Dr. Patrick Dassen  Polarisatie en radicalisering in Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog
20.00  Nacht van Kunst en Kennis Met programma van SG en de theatermakers van Peen en Ui 

19.30 Prof.dr. Frans van Lunteren  De negentiende-eeuwse stoommachine Transformatie van arbeidsvermogen

20.30 Dr. Peter van der Krogt  Tekeningen met macht De kracht van de kaart 
  (onderdeel van festival The Big Draw, ter viering van 20 jaar Kunstroute Leiden) 

 14.00 Dr. Peter van der Krogt Bezoek aan de kaart- en atlassencollectie van de UB 
  Naar aanleiding van de lezing ‘Tekeningen met macht’ 

 16.30  (Life) Skills Presentaties die je verder helpen
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19.30 Dr. Dennis Bos  Muiterij, oproer en revolutiedreiging in neutraal Nederland
19.30 Jelle Reumer en Martijn van Calmthout  Nobel op de kaart Op zoek naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars van vroeger en nu 
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woestijn was de verwerkelijking van 
plannen om de bevolkingssamenstelling 
van Anatolië voor eens en voor altijd ten 
gunste van de moslims te veranderen en 
zo zeker te stellen dat het gebied niet, 
net als de Balkan, verloren zou gaan in 
een proces dat gedreven werd door 
improvisatie en paniek. Hoewel eigenlijk 
wel vaststaat dat de genocide centraal 
gepland en georganiseerd was, is de 
manier waarop hij feitelijk verliep ook 
voor een groot deel het werk van lokale 
actoren: milities, stammen en 
machthebbers die hun kans waarnamen 
om oude rekeningen te vereffenen 
of om zich te verrijken door Armeense 
bezittingen over te nemen.

 WO | 1 | 10
Rusland – oorlog en revolutie

Dr. Henk Kern, Universitair Docent 
Geschiedenis en Russische Studies, 
Universiteit Leiden

De Eerste Wereldoorlog bleek de 
ultieme vuurproef voor de samenleving 
van de strijdende partijen. De strijd 
aan het front was hard en wreed, maar 
dat was op zichzelf niet ongewoon. 
Wel ongewoon was de mate waarin het 
zogenaamde thuisfront, de hele 
maatschappij nu, werd gemobiliseerd 
om deze onverwacht langdurige en alles 
verslindende inspanning vol te houden. 
Het sociaal contract tussen regering 
en bevolking, dat in de voorgaande 
eeuw hechter en hechter aaneen was 
gesmeed tot een heilig verbond rond 

vlag en vaderland, moest nu zijn 
spankracht bewijzen. De zinloze offers, 
maatschappelijke ontwrichting en 
ontberingen wekten de woede op van 
radeloze mensen over de leugens en de 
arrogantie van de macht. Zo werd de 
oorlog een brandhaard van revoluties. 
Dit zou uiteindelijk ook bepalend zijn 
voor de uitkomst van de strijd. Wie 
bezwijkt, verliest. Rusland was hierin de 
eerste maar niet de enige. Hoe zette 
WOI de wereld op zijn kop?

 WO | 8 | 10
Muiterij, oproer en revolutie-
dreiging in neutraal Nederland

Dr. Dennis Bos, Universitair Docent 
Vaderlandse geschiedenis, Universi-
teit Leiden 

Dennis Bos spreekt over de gevolgen 
van de oorlog voor de arbeiders-
beweging en de sociale onvrede, en over 
radicalisering in socialistische kring. 
Daar valt voor Nederland, behalve die 
malle vergissing van Troelstra, een 
interessant en boeiend verhaal over te 
vertellen.
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De Eerste Wereldoorlog

 WO | 15 | 10
Groot-Brittannië en de Eerste 
Wereldoorlog 

Dr. Joost Augusteijn, Universitair 
Hoofddocent Algemene Geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Groot-Brittannië was voor de Eerste 
Wereldoorlog het machtigste land op 
aarde. Dat had veel te maken met haar 
grote wereldrijk. Het beeld bestaat dat 
na de oorlog de status van grootmacht 
voorbij was. Dit college behandeld de rol 
van de verschillende delen van het rijk 
in de oorlogsvoering en de effecten 
ervan op hun positie na de oorlog. De 
relatie van de verschillende delen met 
Engeland was heel wisselend evenals 
hun reactie op de oorlog. Er waren 
koloniën in Azië en Afrika, dominions als 

Canada en Australië, en gebiedsdelen 
die onderdeel uitmaakte van de Britse 
staat zelf, zoals Ierland. Hoewel er 
voor het uitroepen van de oorlog geen 
consultatie met de verschillende 
onderdelen plaats vond, was de reactie 
in het begin vrijwel overal positief. Maar 
dat veranderde in de loop van de oorlog, 
met wisselende gevolgen. In dit college 
kijken we allereerst naar de reactie op 
het uitroepen van de oorlog in de 
verschillende delen van het rijk, hun 
bijdrage aan het conflict en de gevolgen 
die dat had voor hun verhouding met 
Engeland. Daarna bekijken we de 
gevolgen van de oorlog op de interne 
verhoudingen in het rijk dat haar 
grootste omvang bereikte in de jaren 
direct na deze oorlog.
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Tijdens de renaissance werd de wereld 
nog gezien als een organisme, dat wil 
zeggen als een samenhangend, levend 
en doelmatig functionerend geheel. 
Maar tijdens het tweede kwart van de 
zeventiende eeuw onderging het 
wereldbeeld een opmerkelijke verande-
ring. De natuur veranderde in een 
levenloze, mechanische constructie. 
Twee begrippen vormden de sleutel tot 
een dieper inzicht in de natuur: materie 
en beweging. Zoals Descartes liet zien 
volstond de vorm, grootte en beweging 
van verder eigenschaploze materie-
deeltjes voor de verklaring van de 
meest uiteenlopende verschijnselen.
 Het mechanische uurwerk werd de 
gangbare metafoor voor de natuur. 
Terwijl de meeste nieuwe technische 
snufjes in vroegmodern Europa waren 
ontleend aan de Arabieren en de 
Chinezen, was het mechanisch uurwerk 

een eigen vinding. Mechanische 
klokken zoals de torenuurwerken van 
Straatsburg en Praag vormden 
hoogtepunten van laatmiddeleeuws 
technisch vernuft. In de renaissance 
werden deze klokken verder ontwik-
keld tot astronomische klokken die 
tevens informatie gaven over de 
standen van zon, maan en sterrenbeel-
den. Waar de klok de kosmos zo 
voortreffelijk weerspiegelde, was het 
niet zo vreemd om omgekeerd de 
wereld te zien als een kosmisch 
uurwerk.
 De mechanische klok vertegenwoor-
digde niet alleen de meest geavanceer-
de technologie waarover het Westen 
beschikte; het instrument had ook een 
grote invloed op het dagelijks leven, 
doordat het dit leven in toenemende 
mate reguleerde. Niet langer waren het 
de natuurlijke cycli die de tijdsindeling 

Frans van Lunteren

De zeventiende-eeuwse klok 
Materie in beweging
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metafoor voor de absolutistische 
regeringsvorm die in de zeventiende 
eeuw een hoogtepunt bereikte. In een 
klok werd vanuit een enkele eerste 
beweger, bijvoorbeeld een gewicht of 
een veer, het gehele passieve rader-
werk in beweging gezet. Op eenzelfde 
manier regeerde de absolute vorst 
over zijn al even passieve onderdanen. 
Of, zoals ook werd opgemerkt, de 
almachtige God over Zijn schepping. 
Het is geen toeval dat Britse deïsten, 
doorgaans leden van de lagere adel die 
aan de almacht van de vorst wilden 
tornen, Gods rol in hun wereldbeeld 
beperkten tot de scheppingsdaad en de 
materie zelf actieve eigenschappen 
meegaven, zoals het vermogen tot 
beweging en organisatie. Actieve 
materiedeeltjes vonden hun weerspie-
geling in politiek actieve onderdanen.

Uit het artikel ‘Wetenschap als spiegel 
van de maatschappij’ (De Gids, 2011/7), 
hier herdrukt met toestemming van de 
auteur. Bezoek Frans van Lunterens serie 
Wereldbeeldmachines om meer te weten 
te komen over de rol van het uurwerk in 
het wetenschappelijk wereldbeeld van 
de 17e eeuw en om te horen hoe in latere 
eeuwen de balans, de stoommachine 
en de computer het denken van weten-
schappers inspireerden.

bepaalden, maar een meetbare 
grootheid. Afkomstig uit de middel-
eeuwse kloosters vond het uurwerk al 
spoedig zijn weg naar de opkomende 
nieuwe handelssteden, die ook centra 
van bestuur en rechtspraak waren. 
Daar maakten ze het mogelijk de 
verschillende werkzaamheden op 
elkaar af te stemmen. Tijd werd geld. 
Dit verklaart mede waarom de klok zo’n 
krachtige symboolwaarde kreeg.
De mechanisering van het wereldbeeld 
ging hand in hand met de groeiende 
betekenis van de wiskunde. Die 
wiskunde was altijd al nuttig geweest 
voor de analyse van werktuigen als 
katrol en hefboom, maar voor het 
inzicht in de natuur gold ze als van 
ondergeschikt belang. De essentiële 
eigenschappen van natuurlijke objecten 
waren volgens Aristoteles niet te 
vangen in maat of getal. In de handel 
en nijverheid was dat uiteraard anders 
en hun toenemende betekenis droeg 
bij aan de statusverhoging van de 
wiskunde. Dat werd goed zichtbaar 
in de sociale stijging van hogere 
ambachtslieden als ingenieurs, 
architecten en andere vertegenwoor-
digers van de mechanische kunsten die 
zich van wiskunde bedienden.
 Zoals de historicus Otto Mayr liet 
zien werd de klok tevens gebruikt als 
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Een selectieve geschiedenis van het 
denken over de natuur van de zeventiende 
tot en met de twintigste eeuw

door prof.dr. Frans van Lunteren, 
hoogleraar Geschiedenis van de 
Natuurwetenschappen, Universiteit 
Leiden



Onze visie op de wereld is ingekleurd 
door de maatschappij waarin wij leven 
en zelfs de moderne natuurwetenschap 
ontkomt hier niet aan. Vaak zijn het 
door de maatschappij voortgebrachte 
machines en apparaten die in het 
wetenschappelijk denken model komen 
te staan voor de natuur. In deze serie 
zullen we naar vier apparaten kijken die 
in de afgelopen eeuwen een bepalende 
rol hebben gespeeld in Westerse 

Lezingen op maandagavond 8, 15, 22 
en 29 september
19.30 uur tot 21.00 uur
Zaal 011    
Lipsiusgebouw (1175)
Cleveringaplaats 1   
Leiden

Toegang gratis. Geen aanmelding nodig.  
Iedereen welkom.
Meer informatie:    
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

samenlevingen en die vervolgens de 
wetenschappelijke visie op de natuur 
diep hebben beïnvloed.
 Aan de hand van achtereenvolgens 
het mechanisch uurwerk, de balans, de 
stoommachine en de computer vertelt 
Frans van Lunteren een geschiedenis 
van ons natuurbeeld in de loop van de 
afgelopen vier eeuwen.

Wereldbeeld--
machines
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 MA | 8 | 09
De zeventiende-eeuwse klok 
Materie in beweging
De meest ingrijpende karakteristiek 
van de wetenschappelijke revolutie van 
de zeventiende eeuw was de mechani-
sering van het wereldbeeld, waarbij 
materie en beweging werden gezien als 
sleutel tot dieper inzicht in de natuur. 

Het was niet vreemd om 
de wereld te zien als 

een kosmisch uurwerk

weerspiegelde, was het niet vreemd om 
omgekeerd de wereld te zien als een 
kosmisch uurwerk. De natuur verander-
de van een levend organisme in een 
levenloze, mechanische constructie en 
het mechanische uurwerk werd 
de gangbare metafoor voor de natuur.

 MA | 15 | 09
De achttiende-eeuwse balans 
Krachten in evenwicht
De mechanische filosofie van de vorige 
eeuw, die alle natuurlijke fenomenen in 
termen van materie en beweging dacht 
uit te kunnen leggen, had het gevaar 
van materialisme en atheïsme in zich

De 18de-eeuwse visie op 
de natuur was 

harmonie en evenwicht
 gedragen. In de achttiende eeuw dacht 
men in toenemende mate dat actieve 
principes – zoals de universele 
zwaartekracht, elektrische en magneti-
sche krachten, cohesiekrachten en 
chemische krachten – de natuur continu 
in gang hielden. Aan het eind van de 
eeuw dachten sommige geleerden zelfs 
dat de gehele natuur was opgebouwd 
uit krachten. De achttiende-eeuwse 
visie op de natuur werd daarbij boven 
alles gekenmerkt door harmonie en 
evenwicht. De balans of weegschaal, 
traditioneel een rechtssymbool en een 
symbool voor de handel, werd in die 
periode dan ook tevens hét symbool 
voor de natuur.

De in de renaissance ontwikkelde 
astronomische klokken waren in staat 
informatie te geven over de stand van 
zon, maan en sterrenbeelden. Waar de 
klok de kosmos zo voortreffelijk 
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Wereldbeeldmachines

 MA | 22 | 09
De negentiende-eeuwse 
stoommachine
Transformatie van arbeidsvermogen
In de periode van 1789 tot 1848 
maakten de Franse, de industriële en de 
liberale revolutie van 1848 een einde 
aan de statische en hiërarchische 
samenleving van het ancien régime. 
Tevens maakte het al even statische en 
hiërarchische natuurbeeld van de 
achttiende eeuw plaats voor een 
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onderzoek en tot een toenemende 
belangstelling voor het verzenden, 
versleutelen, onderscheppen en 
decoderen van informatie. Dit had 
technologische doorbraken op het 
gebied van rekenmachines en elektroni-
sche componenten tot gevolg en leidde 
tot theoretische ontwikkelingen zoals 
Shannons informatietheorie en Wieners 

cybernetica. Volgens Wiener diende 
informatie op één lijn te worden 
geplaatst met materie en energie als 
een derde fundamentele component 
van het universum. Inmiddels wordt 
de natuur zelf dan ook mede begrepen 
in termen van informatie – van de 
levens- en neurowetenschappen tot de 
natuurkunde.

dynamisch beeld, waarin de natuur het 
product werd van een historische 
ontwikkeling, gekenmerkt door 
voortdurende transformatie. Het 
mechanische uurwerk en de balans 
werden, als symbool voor de natuur, 
ingeruild voor de voornaamste 
technologie van de industrialisering: de 
stoommachine. Zij transformeerde 
steenkool in zowel warmte als beweging 
en de standenmaatschappij in een 
moderne burgerlijke samenleving. De 
analyse van de werking van de 
stoommachine resulteerde tevens in de 
belangrijkste innovatie in de negentien-
de-eeuwse natuurwetenschap: de 
introductie van het begrip energie, 
oftewel arbeidsvermogen.
 
 MA | 29 | 09
De twintigste-eeuwse computer 
Verwerking van informatie
In de laatste halve eeuw werden 
computers en het wereldwijde netwerk 
van computers en opslagsystemen in 
razendsnel tempo de toonaangevende 
technologie. Deze informatierevolutie 

Inmiddels wordt de natuur 
begrepen in termen 

van informatie
hangt nauw samen met de andere twee 
meest ingrijpende gebeurtenissen van 
de twintigste eeuw, de twee wereldoor-
logen. Met name de Tweede Wereldoor-
log leidde tot een schaalvergroting en 
militarisering van wetenschappelijk 

8|09 - 29|09 • 2014
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Student geworden voor de inhoud van 
je studie en de baan die je er later mee 
hoopt te krijgen? Maar ook de behoefte 
om van alles te leren over de praktische 
dingen waar je tijdens of na je studie 
mee te maken krijgt? Vanaf september 
kun je maandelijks bij Studentencen-
trum Plexus terecht voor korte 
presentaties over (life) skills.

Studium Generale ontwikkelt deze serie 
samen met Plexus Informatie Trefpunt 
voor Studenten (PITSstop) van Studie 
en Studentenondersteuning, die 
zelf een uitgebreid aanbod heeft aan 
activiteiten en diensten. Zie hiervoor 
www.studenten.leidenuniv.nl/
ondersteuning

Presentaties op 24 september, 29 
oktober, 26 november en 10 december
16:30 tot 17:30 uur
Spectrumzaal Plexus
Kaiserstraat 25
Leiden

Toegang gratis. 
Geen aanmelding nodig. 
Studenten en geïnteresseerden welkom.

Presentaties die je verder helpen
Iedere maand bij Studentencentrum Plexus

24|09 - 10|12 • 2014



29

studiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgeneralestudiumgenerale

(Life) Skills

 WO | 24 | 09
Workshop Starters 
Helpen Starters
Studeren is (ook) investeren. Het is 
daarom goed als je bewuste keuzes 
maakt over de invulling van je studietijd. 
De workshop Starters Helpen Starters 

Studeren is (ook) 
investeren

helpt je daarbij. De workshop bied je 
inzicht in de financiële dilemma’s die bij 
studeren komen kijken en de mogelijk-
heden om van studeren daadwerkelijk 
een investering in de toekomst te 
maken. Met het bijbehorende online 
Financieel Studieplan krijg je meer 
inzicht in je inkomsten en uitgaven. 
 Vooral als je je nog aan het begin van 
je studie bevindt is deze workshop voor 
je interessant, maar ook later kun je hier 

nog veel nuttige informatie opdoen.
 Starters Helpen Starters wordt 
gegeven door young professionals en 
recruiters die werkzaam zijn bij de 
partners van Stichting Weet Wat Je 
Besteedt (WWJB) en wordt aangeboden 
door de stichting.
 Zie voor meer informatie ook 
 www.wwjb.org

 WO | 29 | 10
Pensioenworkshop Mañana
Aan de slag met je oude dag
Pensioensopbouw is wel het laatste 
waar je tijdens je studie mee bezig bent. 
Toch is het goed om te weten hoe het 
pensioenstelsel in elkaar zit en wat je als 
student zelf moet regelen. Financiële 
vrijheid om prettig te leven blijft je hele 
leven belangrijk. In deze workshop leer 
je de ins en outs van pensioenen en hoe 

24|09 - 10|12 • 2014
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je je zaken goed op orde kunt brengen 
vanaf het moment dat je gaat werken. 
 Aangeboden door Stichting Weet  
 Wat je Besteedt (WWJB).
 Zie voor meer informatie ook  
 www.wwjb.org.

 WO | 26 | 11 en WO | 10 | 12
Het programma van deze twee 
bijeenkomsten maken we in ons 
volgende programmaboek bekend en 
tussentijds op www.studiumgenerale.
leidenuniv.nl.
 Ben je student en heb je voorstellen 
voor thema’s waar je meer over 
wilt weten? Mail ons dan op 
studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl
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Partners

Bioscopen Leiden

Comedytrain

L.V.V.S. Augustinus

Leiden: stad van ontdekkingen

Plexus Informatie Trefpunt voor Studenten

Podium 071

Stichting Weet Wat Je Besteedt

Uitgeverij LIAS

De Bezige Bij

Donaties
Studium Generale van de Universiteit Leiden 
is de grootste aanbieder van wetenschap-
pelijke publieksprogramma’s in Leiden 
en omstreken. De organisatie vervult hier-
door een belangrijke maatschappelijke 
rol in de regio.
 Wilt u het werk van Studium 
Generale steunen, dan kunt u een 
donatie overmaken op bankrekening 
IBAN NL45 RABO 0161041264 t.n.v. 
Beheerstichting Fondsen UL o.v.v. ‘Studium 
Generale’.
 Wilt u meer weten over het ondersteunen 
van het programma van Studium Generale, 
neem dan contact met ons op – we staan 
u graag te woord!

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 wekelijks verstuurd en geeft een 
overzicht van de activiteiten die Studium 
Generale Leiden die week organiseert.

Oplage: 3250 stuks
Ontwerp: Frits Deys
Drukwerk: Drukkerij Nautilus, Leiden

P O 0
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UM1

Kijkhuis

Bioscopen Leiden
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