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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 / secretariaat
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



Voorwoord
Beste lezer,

Studium Generale wil u in de gelegen-
heid stellen om wetenschappelijke 
kennis op te doen buiten de grenzen van 
uw eigen vakgebied. Moest u dat tot nu 
toe doen om de voldoening die dat bood 
– nu is er daarnaast de mogelijkheid om 
bij Studium Generale studiepunten te 
verwerven. Voor de studenten onder u 
die vorming en nut willen combineren 
staat hierover meer informatie op 
pagina 31 van dit boekje. 
 Eenzelfde combinatie van nieuws-
gierigheid en winstbejag deed Neder-
landers vierhonderd jaar geleden 
uitzwermen over de wereldzeeën. Henk 
den Heijer en Anita van Dissel bieden u 
op zes avonden een overzicht van de 
Nederlandse maritieme geschiedenis: 
Nederland op de wereldzeeën. 
 Een maritiem thema wordt ook 
behandeld in de serie Global Challenges, 
wanneer Bart Koelmans zich afvraagt 
wat de invloed van de plastic soep in de 
Stille Oceaan op het milieu en onze 
gezondheid zal zijn. In dezelfde serie 
onderzoekt Joop de Kort de gevolgen 
van de Europese schuldencrisis voor 
de toekomst van de EU. 
 Bijzonder blij zijn we met de dubbele 
terugkeer van Leo Samama in ons 

programma: als spreker, op drie 
avonden, over het leven, het denken en 
het werk van Johann Sebastian Bach 
en als musicologische inleider van het 
concertweekend De Fantastische 
Romantiek in de Stadsgehoorzaal in 
januari. De Duitse Romantiek en 
literatuur zal gedurende hetzelfde 
weekend besproken worden door 
Anthonya Visser. 
 Na de Verlichting nu de Fysica van 
het licht: Martin van Exter, Gerard 
Nienhuis en Dirk Bouwmeester bieden 
u op begrijpelijke wijze een inleiding 
in de natuurwetten achter optische 
effecten en in het veranderde beeld van 
licht dat quantumoptica en quantum-
mechanica teweeg hebben gebracht.

We hopen u te mogen verwelkomen 
bij onze activiteiten! En zoals altijd 
willen we tot slot graag iedereen danken 
die door een donatie ons werk mede 
mogelijk heeft gemaakt!

Het Bureau Studium Generale
Tilman Grünewald
Anne Seghers
Pink Meltzer
Yvonne Leunissen
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Door prof.dr. Henk den Heijer 
en dr. Anita van Dissel

Ruim vier eeuwen geleden zwerm-
den Nederlandse schepen en hun 
bemanningen uit over de wereldzeeën. 
Ze voeren naar het noorden, over de 
Atlantische Oceaan naar het westen 
en rond Kaap Hoorn en voorbij Kaap de 
Goede Hoop naar Azië. Naast een 
mondiale maritieme natie is Nederland 

ook de belangrijkste toegangspoort 
tot West-Europa. In het Studium 
Generale Nederland op de wereldzeeën 
worden diverse aspecten van de 
Nederlandse scheepvaartgeschiedenis 
belicht: marine en kaapvaart, carto-
grafie en navigatie, moedernegotie en 
grote compagnieën, containervaart 
en offshore, schepen en zeevarenden, 
havenfaciliteiten en binnenvaart. 

Henk den Heijer was tot 1 oktober 2015 
hoogleraar zeegeschiedenis aan de 
Universiteit Leiden. Hij gaf college over 
de Nederlandse scheepvaart van de 
zestiende eeuw tot heden. In zijn 
onderzoek richtte hij zich voornamelijk 
op de vroegmoderne Atlantische 
scheepvaart en de moderne visserij. 
Anita van Dissel is sinds 1 februari 2011 
universitair docent maritieme 
geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 
Tot 1 september 2015 was zij tevens 
verbonden aan het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie in Den Haag. 
Haar expertise ligt bij de Nederlandse 
marine- en koopvaardijgeschiedenis 
in de negentiende en twintigste eeuw. 

Lezingen op dinsdagavonden
3, 10, 17 en 24 november, 
1 en 8 december
19.30 tot 21.15 uur
Zaal 003 
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Toegang gratis.
Geen aanmelding nodig.
Iedereen welkom.

Meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Tijdens deze avonden worden door 
Home Academy opnames gemaakt.

wereldzeeën
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 DI | 03 | 11 
Het schip
Van fluit tot supertanker

Prof.dr. Henk den Heijer, emeritus 
hoogleraar zeegeschiedenis, 
Universiteit Leiden

In het eerste college gaan we in op de 
rol die Nederland heeft gespeeld in de 
ontwikkeling en de bouw van schepen. 
Aanvankelijk waren dat vrij kleine, 
traditionele vrachtschepen zoals de 
kogge en het karveel. Aan het eind van 
de zestiende en begin van de zeven-
tiende eeuw echter ontwikkelden 
Nederlandse scheepbouwers nieuwe 
typen zoals de buis, de fluit en later 
het spiegelretourschip. De Zaanstreek 
groeide uit tot het grootste scheeps-
bouwcentrum van Europa. Waarom was 
Nederland in de zeventiende eeuw zo’n 
belangrijk scheepsbouwland en waar-
om nam Groot-Brittannië die rol over in 
de achttiende eeuw? In de negentiende 
eeuw krabbelde ons land weer op als 
scheepvaartnatie. Scheepswerven in het 
westen bouwden barken en klippers 
voor de vaart op Indië en die in het 
noorden kleine kustvaarders voor de 
vaart op het Oostzeegebied. We 
onderzoeken in het college hoe in 
de tweede helft van de negentiende 
eeuw de transitie van het zeil- naar het 
stoomschip verliep. En waarom 
ontstond er een scheiding tussen 
vracht- en passagiersschepen? In de 
laatste decennia van de twintigste eeuw 
verloor Nederland zijn positie in de 

grote scheepsbouw (het RSV-drama). 
Scheepsbouwers legden zich daarna 
met succes toe op de bouw van hele 
specifieke schepen zoals extreem luxe 
jachten en schepen voor de bagger- 
en offshore-industrie.
 

 DI | 10 | 11 
De zeeman 
Van alleskunner tot specialist 

Prof.dr. Henk den Heijer, emeritus 
hoogleraar zeegeschiedenis, 
Universiteit Leiden

Over de zeeman in vroeger eeuwen 
bestaan vaak stereotiepe beelden; het 
waren ruwe zeebonken die over de 
wereldzeeën zwierven. In werkelijkheid 
heeft het zeemansbestaan een enorme 
ontwikkeling ondergaan. In de late 
middeleeuwen waren schippers ook 
kooplieden die hun eigen goederen 
vervoerden. In de zestiende eeuw 
echter vonden grote veranderingen 
plaats. Het gebruik van grotere schepen 
en de ontwikkeling van de interconti-
nentale vaart vroegen om specialisten 
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aan boord. Maar welke kwaliteiten 
moest een kapitein van een koop-
vaarder hebben en wat voor kennis had 
een stuurman nodig om te kunnen 
navigeren? Specialisatie van functies en 
de groei van de bemanning leidden 
ook tot een vrij strakke hiërarchie aan 
boord. Wie de regels overtrad, kon 
rekenen op strenge straffen. Door de 
groei van de Nederlandse koopvaardij in 
de zeventiende eeuw ontstond een 

krapte op de arbeidsmarkt. Reders en 
compagnieën namen steeds vaker 
buitenlandse zeelieden in dienst. Die 
ontwikkeling had consequenties voor 
het leven aan boord, maar ook voor de 
zeemanscultuur. De introductie van 
stoomschepen en nieuwe communica-
tiemiddelen hadden eveneens gevolgen 
voor het leven en werken op schepen. 
De stoker en de machinist deden hun 
intrede, evenals de marconist. In de 

twintigste eeuw ontstond opnieuw een 
gebrek aan Nederlandse zeelieden. 
Mede daardoor, maar ook om de 
loonkosten te drukken, nam het aantal 
buitenlandse zeelieden op de Neder-
landse koopvaardijvloot opnieuw sterk 
toe. 

 DI | 17 | 11 
Plaatsbepaling op zee
Van Jacobsstaf tot GPS 

Prof.dr. Henk den Heijer, emeritus 
hoogleraar zeegeschiedenis, 
Universiteit Leiden

Met moderne navigatiesystemen 
kunnen stuurlieden vrij nauwkeurig hun 
koers en positie op zee bepalen. Eeuwen 
geleden wat dat een stuk lastiger. In dit 
college gaan wij in op de ontwikkeling 
van kennis over de plaatsbepaling op 
zee. Aanvankelijk bleven zeelieden uit 
veiligheidsoverwegingen in het zicht van 
de kust. Door de introductie van het 
kompas en eenvoudige hoekmeet-
instrumenten zoals de Jacobsstaf om 
hun positie aan de hand van hemellicha-

Welke kwaliteiten moest 
een kapitein van een 

koopvaarder hebben?
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men te bepalen, konden zij verdere 
reizen over zee ondernemen. In de loop 
van de zestiende en zeventiende eeuw 
nam de navigatiekennis dankzij steeds 
betere instrumenten enorm toe. Ook de 
toenemende kruisbestuiving tussen 
wetenschap en zeemanschap droeg 
daaraan bij. Uitgevers zoals Willem 
Bleau en Johannes van Keulen brachten 
steeds nauwkeuriger zeekaarten, 
zeemansgidsen en navigatie-instrumen-
ten op de markt. En aan het eind van 
de achttiende eeuw wisten zeelieden 
dankzij betrouwbare tijdmeetinstru-
menten ook beter de lengtegraad op 
zee te bepalen. De groeiende behoefte 
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aan professionele stuurlieden stimuleer-
de in de negentiende eeuw het ontstaan 
van zeevaartscholen. Nieuwe weten-
schappelijke kennis en de technologi-
sche toepassingen daarvan maakten 
plaatsbepaling en havenvinding 
nauwkeuriger. Dankzij die ontwikkeling 
heeft een stuurman voor het bepalen 
van zijn positie tegenwoordig de 
beschikking over moderne communica-
tiemiddelen, radar, echolood en GPS.

 DI | 24 | 11 
Handelsvaart overzee
Van VOC tot Nedlloyd

Dr. Anita van Dissel, universitair 
docent maritieme geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Amsterdam was in de zeventiende eeuw 
het knooppunt van het internationale 
handelsverkeer. De Oostzeehandel was 
het belangrijkste, maar de vaart op Azië, 
Afrika en Amerika heeft altijd meer tot 
de verbeelding gesproken. In navolging 
van de Portugezen en Spanjaarden 
zwermden de Nederlanders over de 
wereldzeeën uit. Vanwege de hoge 
investeringen en grote risico’s was de 
overzeese handelsvaart georganiseerd 
in compagnieën met bijzondere rechten. 
Om handelsposten te kunnen stichtten, 
moest strijd worden geleverd tegen 
Europese concurrenten en inheemse 
tegenstanders. Anders dan in Azië waar 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC) het monopolie handhaafde, stond 
de West-Indische Compagnie (WIC) in 

het Atlantische gebied particulieren 
toe handel te drijven. Na de ondergang 
van de compagnieën en de Bataafs-
Franse tijd verliep het herstel van de 
handel traag. Met de oprichting van 
de Nederlandse Handels Maatschappij 
(NHM) werd de exploitatie van de 

overzeese gebieden voortvarend 
ter hand genomen. Aan het einde van 
de negentiende eeuw verdween de 
intercontinentale zeilvaart door de 
ontwikkeling van rendabele stoomsche-
pen en de opening van het Suezkanaal. 

Het stijgend aantal lijndiensten voor 
het personen-, post- en vrachtvervoer 
was aanvankelijk integraal verbonden 
met het koloniale rijk en bestaande 
handelsstromen. Na de Tweede 
Wereldoorlog moesten de rederijen 
fuseren om te kunnen concurreren 
tegen buitenlandse scheepvaartonder-
nemingen binnen een steeds complexer 
mondiaal handelsnetwerk.

Compagnieën met 
bijzondere rechten
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 DI | 01 | 12 
Bescherming van de 
Nederlandse handelsbelangen
Van geus tot NAVO-lid

Dr. Anita van Dissel, universitair 
docent maritieme geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Aanvankelijk droeg de bescherming 
van de visserij- en handelsvloot een 
plaatselijk of particulier karakter. 
Stadsbesturen en landsheren reikten 
kaperbrieven uit waarmee schippers 
permissie kregen om vijandelijke 

schepen buit te maken. Tijdens de 
Opstand kwam de maritieme verde-
diging van de Republiek in handen van 
vijf admiraliteitscolleges. Hoofddoel van 
de vlootacties was het openhouden van 
de handelsroutes in Europese wateren 
en de verdediging van het grondgebied 
tegen Spanje, Engeland en Frankrijk. 
In de achttiende eeuw kon de zeemacht 
geen gewicht meer in de schaal leggen 
tegen de voormalige rivalen. Verschil-
lende hervormingsvoorstellen vonden 
tijdens de Bataafs-Franse Tijd een goede 

voedingsbodem. De federatieve, 
gedecentraliseerde marineorganisatie 
met een dominerende plaats voor 
Amsterdam werd vervangen door een 
centraal ministerie, zetelend in Den 
Haag. In het nieuwe Koninkrijk der 
Nederlanden verschoof de hoofdtaak 
van de oorlogsvloot naar Nederlands-
Indië, dat na de opheffing van de VOC 
bescherming van de staat behoefde. 
De Tweede Wereldoorlog betekende het 
failliet van de Nederlandse neutraliteits-
politiek. Na de soevereiniteitsover-
dracht van Indonesië in 1949 richtte de 
marine zich in bondgenootschappelijk 
NAVO-verband op de beveiliging van de 
scheepvaartroutes op de Atlantische 
Oceaan. De val van de Berlijnse muur in 
1989 was de katalysator van ingrijpende 
wijzigingen in de internationale ver-
houdingen. De Koninklijke Marine, 
traditioneel wereldwijd georiënteerd en 
snel inzetbaar, levert thans een belang-
rijke bijdrage aan de veelzijdige taken 
van de krijgsmacht.

 DI | 08 | 12 
Rotterdam mainport
Over scheepvaart en globalisering

Dr. Anita van Dissel, universitair 
docent maritieme geschiedenis, 
Universiteit Leiden

Amsterdam werd eind negentiende 
eeuw overvleugeld door Rotterdam. 
Deze havenstad profiteerde van haar 
geografische ligging, goede infrastruc-
tuur, de liberalisering van de Rijnvaart 
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en de grote vraag naar massagoederen 
in Duitsland. Succesvolle rederijen als 
de Rotterdamsche Lloyd en Holland-
Amerika Lijn stimuleerden de scheeps-
bouw en aanverwante bedrijven. Langs 
de oevers van de Nieuwe Maas werd 
de haven in groot tempo uitgebreid. 
Werkgelegenheid trok duizenden 
arbeidsmigranten aan. De verwoesting 
van de Tweede Wereldoorlog kwam 
Rotterdam in de jaren van wederop-
bouw te boven. Dankzij de ontwikkeling 
van de petrochemische industrie in 
Pernis, Europoort en de Eerste 
Maasvlakte werd Rotterdam de grootste 
Europese overslaghaven voor olie. De 
nieuwe vormen van goederenvervoer 
– van stukgoed naar roll on - roll off en 
containervaart en mammoettankers – 
vereisten aanpassingen van de los-
faciliteiten. De havenactiviteiten 
verplaatsten zich steeds verder uit het 
centrum langs de Nieuwe Waterweg 

richting zee. Decennialang was 
Rotterdam de grootste haven ter 
wereld. De groeiende concurrentie van 
met name Aziatische landen dwong de 
maritieme sector tot een vergaande 
concentratie. Op scheepsbouwgebied 
ontstond de RSV en in de containervaart 
Nedlloyd. Met de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte kan de haven zich verder 
ontwikkelen en hoopt Rotterdam de 
Gateway to Europe te blijven.
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Global Challenges
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In this series of lectures experts will 
provide a broad perspective and 
qualified background information on 
these global challenges. Each first 
Wednesday of the month a new 
present-day issue takes centre stage in 
this series.

Every first Wednesday of the month
November 4 and December 2
7.30 pm
Auditorium
Leiden University College
Anna van Buerenplein 301
The Hague

Free and open to the public.

Limited seats available – please register 
in advance on our website!

Further information and registration:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

This series is a co-production between 
Studium Generale and Leiden University 
College.
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 WED | 04 | 11 
The plastic soup
The (in)visible plastics in the oceans

Bart Koelmans, Professor in 
Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology, Wageningen University 
and the Marine Institute for 
Ecosystem Studies (IMARES)

Large semi-permanent islands existing 
of ropes, shoes, buoys and other 
litter are floating in the Pacific Ocean. 
This phenomenon was discovered about 

15 years ago by captain Moore, who 
coincidentally sailed by and wondered 
what this ‘plastic soup’ was that 
surrounded him. Nowadays this 
phenomenon is called the Great Pacific 
Garbage Patch. The amount of debris in 
this garbage patch accumulates as much 
of it isn’t biodegradable. Many plastics, 
for instance, do not wear down; they 
simply break into tinier and tinier pieces.
So the idea of a great trash-island 

floating in the ocean doesn’t match the 
complexity of the problem. In reality, 
these patches are almost entirely made 
up of tiny bits of plastic: microplastics 
and nanoplastics – which are 1000 times 
smaller than the size of an algal cell. 
What are the effects of these tiny 
plastics for our environment? In this 
lecture, professor Bart Koelmans will 

give a broad view on the context and 
background of the so-called ‘plastic 
soup’ in the oceans. Which players are 
involved in this issue and why do (or 

don’t) they come into action to contest 
the plastic pollution? What is the 
influence of the presence of these 
plastics in the sea on our environment, 
ecosystems and our health? And what 
are the scenarios to govern the 

What is the influence of the 
presence of these plastics 

on our environment, 
ecosystems and our health?

The amount of debris 
accumulates
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behaviour of consumers and producers 
of plastics to accomplish a plastic-
free ocean in the future? Biases and 
controversies are pointed out: not 
everything that has been written in the 
media about solving the problem of 
the plastic soup is actually justified by 
scientific research.

 WED | 02 | 12 
Trust, alliances and bluff
The European debt crisis

Joop de Kort, Assistant Professor 
at Institute for Tax Law and 
Economics, Department of Economics, 
Leiden University

Shortly after the rise of the Financial 
Crisis, Europe faced another crisis in late 
2009: the European debt crisis. Several 
Eurozone member states, like Portugal, 
Ireland, Spain and Cyprus, were unable 
to refinance their government debt or 
to bail out over-indebted banks under 

their national supervision. The epicentre 
of this crisis, however, became Greece. 
It appeared that Greece had been 
understating its deficit figures for years. 
Mistrust developed and fears rose that 
Greece was not able to meet its debt 
obligations. Unfortunately, Greece was 
not alone. Several bailouts provided 
Greece some relieve on the short term, 
but these bailouts came with conditions: 
large budget cuts, steep tax increases, 

streamlining the government, ending 
tax evasion. On June 30, 2015, Greece 
became the first developed country 
to fail to make an IMF loan repayment.
 The situation in Greece can have 
consequences for European coopera-
tion. What does all this mean for the 
future of the EU? Which interests are at 

stake? What possible scenarios are 
thinkable for Greece, other weak 
Eurozone member states and the EU 
itself? This lecture will give a broad view 
on the causes and the trajectory of the 
European debt crisis and will give insight 
in the different policy choices for the 
EU future. 
 

What does this mean for 
the future of the EU?
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BACHI  Johann Sebastian



Door Leo Samama

Bach wordt gezien als een van de 
‘aartsvaders’ van de westerse 
muziekkunst. Als componist was Bach 
een briljant theoreticus voor wie 
muziek een vorm van wiskunde was, 
maar zijn belijdenis als Lutheraan 

had evenzeer grote weerslag op zijn 
werk. Voor de hedendaagse luisteraar 
is de muziek van Bach uitermate 
emotioneel. 
De uitdrukkingskracht ervan is eerder 
het resultaat van zijn veelal cerebrale 
compositieprocessen dan van een 
bewuste romantische verhaalkunst. 
Voor ons moderne luisteraars is dat 
laatste juist wat ons tegelijk fascineert 
en ontroert: het samengaan van een 
groot intellect met een overdaad aan 
expressiviteit. 
 Een uiteenzetting van het leven, 
het denken en het werk van Bach in zes 
colleges van een uur, verspreid over 
drie avonden. 

Leo Samama was docent aan het 
Utrechts Conservatorium en de 
Rijksuniversiteit Utrecht, werkte als 
recensent bij De Volkskrant en schreef 
voor de NRC, de Haagse Post en Luister. 
Hij was artistiek coördinator van het 
Residentie Orkest en directeur van 
het Nederlands Kamerkoor. Samama 
schreef meerdere boeken over 
Nederlandse muziek. Zijn composities 
worden in binnen- en buitenland 
uitgevoerd. 
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BACH
Briljant theoreticus en grootmeester in ontroering

Lezingen op woensdagavonden
18 en 25 november, 9 december
19.30 tot 22.00 uur 
(pauze van 20.30 tot 20.45 uur)
Zaal 019 
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Toegang gratis.
Iedereen welkom.

Let op: aanmelding via de website 
verplicht!

Meer informatie en aanmelding:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Tijdens deze avonden worden door 
Home Academy opnames gemaakt.
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 WO | 18 | 11 
Inleiding, leven en beeldvorming
Aan bod komen de hedendaagse positie 
en nalatenschap van Bach, zoals de 
Matthäus Passion, de tradities, de kerk 
en de concertzaal. Vervolgens wordt 
ingegaan op het leven en de tijd van 
Bach en afsluitend is er aandacht voor 
de fascinatie van Bach voor het getal en 
de wetenschap. 

 NA DE PAUZE: 

De composities voor de kerk 
Centraal staan de cantates, passies, 
missen en het orgelwerk dat Bach tot 
stand bracht voor de kerk als opdracht-
gever.

 WO | 25 | 11 
De composities voor het hof 
Aandacht voor de concerten, 
sonates, suites en partita’s die Bach 
componeerde voor wereldlijke 
opdrachtgevers.
 NA DE PAUZE: 

De composities voor hemzelf 
Centraal staat de ontwikkeling van 
Bach als autonoom kunstenaar waarin 
hij composities maakte voor hemzelf 
en voor zijn kinderen. Aan bod komen 
onder andere het Wohltemperierte 
Klavier, de Kunst der Fuge, en de 
Goldberg Variaties.

 WO | 09 | 12 
De ontwikkeling van 
de uitvoeringspraktijk
Hoe moeten we de muziek van Bach 
uitvoeren? En hoe moeten we ernaar 
luisteren? De uitvoeringspraktijk van 
Bach is voortdurend in ontwikkeling; 
van Bachs tijd tot in het heden. 
 NA DE PAUZE: 

Bach tot in onze tijd
De populariteit van het werk van 
Bach blijft onverminderd groot. Aan 
bod komen verschillende invloeden 
van Bach, waaronder de Bachiana.

De fascinatie van 
Bach voor het 

getal en de wetenschap
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2015 is door de Unesco en door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot 
Internationaal Jaar van het Licht. Voor 
Studium Generale aanleiding tot het 
organiseren van een reeks lezingen over 
de fysica van het licht: over de natuur-
wetten achter o.a. breking, buiging en 
polarisatie, over de dualiteit van golven 
en deeltjes en over quantumver-
strengeling en quantumgeheimschrift. 

Lezingen op maandagavonden
30 november, 7 en 14 december
19.30 tot 21.00 uur
Zaal 003 
(m.u.v. 14 december, dan zaal 011)
Lipsiusgebouw
Cleveringaplaats 1
Leiden

Toegang gratis.
Geen aanmelding nodig.
Iedereen welkom.

Meer informatie: 
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
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Fysica van het licht

 MA | 30 | 11 
Fascinatie voor licht

Prof.dr. Martin P. van Exter, 
hoogleraar optica, Universiteit Leiden

Ogen zijn de belangrijkste zintuigen 
van de mens en optische effecten zijn 
daarom vaak fascinerend. Deze 
fascinatie wordt zelfs groter als men de 
natuurwetten achter deze effecten 

voldoende begrijpt om in te zien hoe 
mooi en logisch de natuur in elkaar zit. 
Na een historische introductie over onze 
zoektocht naar de werking van licht 
bekijken we enkele optische effecten in 
detail. We zien hoe breking van licht aan 
grenslagen zorgt voor lenswerking, hoe 
buiging van licht aan kleine voorwerpen 
zorgt voor intrigerende diffractiepatro-
nen, hoe licht in regenboogkleuren 

uiteengerafeld kan worden, hoe 
laserbundels naar de maan reizen en 
hoe belangrijk optische polarisatoren 
zijn voor TV- en computerschermen 
en 3D-bioscoopbrillen. 

 MA | 07 | 12 
Quantumlicht

Prof.dr. Gerard Nienhuis, emeritus 
hoogleraar kwantumoptica en 
kwantuminformatie, Universiteit 
Leiden

Rond het jaar 1900 leken de natuurwet-
ten van het licht goed begrepen. Die 
wetten maakten duidelijk dat licht een 
golfverschijnsel is, en dat de golf bestaat 
uit elektrische en magnetische velden. 
Daarmee konden vrijwel alle optische 
verschijnselen verklaard worden. Er 
waren slechts enkele verschijnselen die 
zich niet lieten verklaren. Die leidden 
tot de veronderstelling dat lichtgolven 
ook een deeltjeskarakter hebben: 
lichtenergie bestaat uit kleinste 
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Hoe mooi en logisch 
de natuur in elkaar zit
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pakketjes, zoals materie uit ondeelbare 
atomen bestaat. Deze combinatie van 
golven met een deeltjeskarakter dan 
wel deeltjes met een golfkarakter is 
kenmerkend zowel voor de quantum-
mechanica als voor de quantumoptica, 
die een geheel ander beeld geven 
van de fysische wereld dan de gewone 
mechanica en optica. Een aantal 
optische effecten zal worden besproken 
die die verandering illustreren.

 MA | 14 | 12 
Quantumverstrengeling en 
quantumgeheimschrift met licht

Prof.dr. Dirk Bouwmeester, hoogleraar 
kwantumoptica en kwantum-
informatie, Universiteit Leiden

Als een lichtbron wordt afgezwakt 
kunnen uiteindelijk enkele lichtdeeltjes 
worden waargenomen. Deze licht-
deeltjes, fotonen genaamd, zijn uit-
stekend geschikt voor onderzoek naar 
de wetmatigheden van de quantum-
mechanica. In deze lezing zal quantum-
verstrengeling van fotonen, een effect 
dat door Albert Einstein “spookachtige 

wisselwerking op een afstand” is 
genoemd, worden uitgelegd. Door 
gebruik te maken van deze spookachtige 
wisselwerking zal worden aangetoond 
hoe twee partijen in het geheim met 
elkaar kunnen communiceren. 

Hutspot

“Spookachtige 
wisselwerking op 

een afstand”
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Hutspot SG: een mix van evenementen, 
dit keer bestaand uit twee bijdragen 
van Studium Generale aan het weekend 
De Fantastische Romantiek in de 
Stadsgehoorzaal.

De Fantastische Romantiek 
Een weekend vol muziek en lezingen
Het laatste weekend van januari staat 
de Leidse Stadsgehoorzaal geheel in het 
teken van de Fantastische Romantiek. 
Waar haalden de beste componisten 
van de 19e eeuw hun inspiratie 
vandaan? Een opvallend personage 

binnen de vroege Romantiek was 
Johannes Kreisler. Deze rebelse 
componist was ontsproten aan de pen 
van de Duitse schrijver E.T.A. Hoffmann. 
Kreisler ging een eigen leven leiden 
en zette tal van componisten aan tot 
muziek – van Franz Schubert, Robert 
Schuman en Johannes Brahms tot Gyögy 
Kurtág. Pianist Paolo Giacometti treedt 
tijdens het weekend op als gids door 
deze rebelse en geresigneerde muziek. 
Samen met Pieter Wispelwey, Thomas 
Olimans, Candida Thomson en Xenia 
Jankovic laat hij horen hoe fantasievol, 
meeslepend en driedubbelmooi zij is.

In het kader van dit weekend vinden 
twee Studium Generale lezingen plaats, 
een musicologische inleiding, door Leo 
Samama, en een inleiding in de Duitse 
Romantiek en literatuur, door Anthonya 
Visser.

Lezingen op vrijdag- en zaterdagavond
29 en 30 januari
19.00 tot 20.00 uur
Stadsgehoorzaal
Breestraat 60
Leiden

Let op: de lezingen zijn uitsluitend te 
volgen als onderdeel van het weekend 
van de Fantastische Romantiek. 
Het bijwonen van een concert kost €26 
en een passe-partout voor het gehele 
weekend kost €80. Een ticket voor 
één concert geeft toegang tot beide 
lezingen. Het is echter wel noodzakelijk 
altijd een plaats te reserveren voor 
de lezing(en), dit kan via de website of 
de kassa.

Meer informatie en kaartverkoop:
www.studiumgenerale.leidenuniv.nl
www.stadspodia.nl

H
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 VR | 29 | 01 
Musicologische inleiding
De Romantiek

Leo Samama, componist, schrijver 
en spreker over muziek

Wat wordt nu precies verstaan onder 
‘Fantastische Romantiek’? In de litera-
tuur noch wetenschap lijkt hierover 
consensus te bestaan. Ligt de nadruk op 
het eerste woord, ‘fantastisch’, of op 
het tweede, de ‘Romantiek’? Naast deze 
kwestie speelt een andere belangrijke 
maar onbeantwoorde vraag: wat is 
Romantiek? Niet zelden wordt deze term 
gereserveerd voor de kunst na 1830. 
 En dan te bedenken dat schrijver 
E.T.A. Hoffmann juist Mozart en 
Beethoven als romantische kunstenaars 
zag. Rond 1815 werd dus een andere 
betekenis gegeven aan Romantiek dan 
rond 1880. In zekere zin geldt dat ook 
voor het woord ‘fantastisch’. Betekent 
dat immers geweldig en buitengewoon 
– ‘een fantastisch feest’ – of is het 
vol fantasie – ‘fantastische novellen of 
sprookjes’? Het mag duidelijk zijn dat de 
combinatie van deze twee begrippen 
in ‘Fantastische Romantiek’ stof te over 
biedt voor een inleidende lezing. 
 Leo Samama gaat tijdens zijn lezing 
in op de periode vanaf de 18e eeuw 
tot het midden van de 19e eeuw. Een 

bijzondere periode voor de Romantiek: 
de fantastische vertellingen over de 
sprookjesachtige middeleeuwen 
werden populair, de sprookjes van 
Brentano en Grimm verschenen, de 
Sturm und Drang onderzocht de grenzen 
van de fantasie (denk aan de fantasti-
sche verhalen van E.T.A. Hoffmann), de 
schilders en vormgevers bekommerden 
zich om het onderscheid tussen natuur-
lijk en onnatuurlijk en de componisten 
gingen niet alleen de vrije uitdrukkings-
kunst belijden maar toverden in hun 
opera’s ook magische krachten tevoor-
schijn (zoals in Mozarts Die Zauberflöte 
en Webers Der Freischütz) of wensten 
zelf een magische uitstraling te hebben 
(Liszt, Berlioz, Schumann in zijn jonge 
jaren). 

 ZA | 30 | 01 
Duitse Romantiek en literatuur

Prof.dr. Anthonya Visser, hoogleraar 
Duitse taal en literatuur, Universiteit 
Leiden; wetenschappelijk directeur, 
Centrum voor Taal en Identiteit, 
Universiteit Leiden

In 1797 schreef Friedrich Schlegel aan 
zijn broer Wilhelm: „Mijn uitleg van het 
woord Romantisch kan ik je niet goed 
sturen, omdat die – 125 bladzijden lang 
is.” Zo lang zal deze lezing niet duren, 
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maar het mag duidelijk zijn dat de 
diverse betekenissen van de literaire 
stroming die we ‘Romantiek’ noemen 
voldoende stof voor een lezing bieden. 
Anthonya Visser laat uiteenlopende 
connotaties van de Romantiek de revue 
passeren en onderbouwt deze met theo-
retische beschouwingen van onder meer 
Friedrich Schlegel maar vooral ook aan 
de hand van concrete literaire teksten.
 Schlegels teksten en die van auteurs 
als Novalis uit de vroege periode van 
de Romantiek (Hymnen an die Nacht, 
1800), Joseph von Eichendorff uit de 
zogenaamde Hochromantik (Das 
Marmorbild, 1819) en Bettina von Arnim 
uit de late fase van deze stroming 
(Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, 
1835) laten heel goed een aantal van 
de principes van de Romantiek zien. 
Centrale begrippen zijn onder andere 
het fragment, het innerlijk beleven en 
emoties, harmonie, ziel, mysterie – maar 
ook: vlucht uit de werkelijkheid en 
nationalisme.
 De schrijvers in deze literaire periode 
(eind 18e tot midden 19e eeuw) 
huldigen de opvatting dat de moderne 
mens een begerenswaardig onge-
reflecteerd, naïef besef van de wereld 
is kwijtgeraakt. Ook de kunst is op 
reflectie gebaseerd en kan deze 
toestand slechts bij benadering laten 
zien, uitsluitend wanneer ze haar eigen 
kritiek inbouwt. We zullen ontdekken 
dat dit inzicht tot hele verschillende 
teksten leidt.



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 
NL09 RABO 0192024876 t.n.v. Stichting 
Praesidium Libertatis II 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 
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te worden. Voor meer informatie: 
neem contact op met Marian Verhallen via 
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