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Studium Generale
Zet aan tot denken.

P o d i u m vo o r k e n n i s & r e f le c t i e
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Welkom bij
Studium
Generale
Studium Generale stelt prikkelende vragen en
zet aan tot denken. We zijn er voor academische
verbreding en verdieping, naast je studie of
werk. In discussies, lezingen, talkshows en
blogs koppelen we wetenschap aan actuele
maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan
voorbij de grenzen van disciplines en de waan
van de dag. Bij ons ontmoeten wetenschappers,
studenten en andere nieuwsgierige mensen
elkaar, op zoek naar nieuwe vragen, antwoorden
en perspectieven.

Postadres

Contact

Studium Generale
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

sg.uu.nl
info@sg.uu.nl
030-253 2436

Locaties
Academiegebouw
Domplein 29
3512 JE Utrecht

Anatomiegebouw
Bekkerstraat 141
3572 SG Utrecht

Parnassos
Cultuurcentrum
Kruisstraat 201
3581 GK Utrecht

TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht

Voorwoord

weer leiden door nieuwe feiten en inzichten, of door
een mooi verhaal. Het is de kunst om die niet blind te
volgen, maar open te blijven staan voor wat er om me
heen gebeurt.

Je eigen weg
Elke boswandeling of stedentrip confronteert me
weer met mijn totale gebrek aan richtingsgevoel. Het
is er niet beter op geworden sinds ik op pad ga met
een smartphone. Ik heb vast veel spannende paadjes
en mooie gebouwen gemist, terwijl ik probeerde het
blauwe bolletje op mijn scherm te volgen.

Dat zie ik ook als de kracht van Studium Generale.
Niet de juiste richting wijzen, maar je wel een
kompas geven. Zo kun je zelf zien welke kant je
opgaat, en bepalen waar je heen wilt.
Goede reis!
Maud R adstake
Directeur Studium Generale

Er zijn mensen die precies lijken te weten waar het
heen moet met de wereld. Of waar ze naartoe willen
in hun leven. Eerlijk gezegd heb ik zelf vaak geen
idee. Of hooguit voor heel even. En dan laat ik me

Iedereen is welkom en toegang is gratis.
Maud
R adstake

Jessie
Wa alwijk

Laura
Mol

Rick
Berends

Erwin
Ma as

Gary
Sheikk ariem

Nienke
de Ha an

Dorien
Rozing
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Podcast

Is zwaartekracht een illusie?

Wat kunnen we doen tegen
cybercriminaliteit?

Wat is zwaartekracht? Waarom is het voor veel mensen
moeilijk om uit de schulden te komen? En wat kunnen
we doen tegen cybercriminaliteit? In onze podcast krijg
je wetenschappelijke antwoorden op de grote en kleine
vragen van vandaag. Leuk voor tijdens het hardlopen, op
de fiets, of in de trein. Je luistert de podcast via Spotify,
iTunes en Stitcher. Of ga naar sg.uu.nl/podcast. Daar vind
je alle afleveringen overzichtelijk bij elkaar.
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Feb – Mrt
Di 20.00 – 21. 30 uur

Pompen

Academiegebouw
Aul a

of verzuipen
Een klimaatbestendige
toekomst
Gortdroge zomers, buien die extremer worden, en
verzengende hitte. De ecologische crisis is een feit.
Wetenschappers voorspelden het al, maar nu gaan we de
gevolgen echt merken. Als we niets doen, zal de oneindige
toevoer van zoet water of het moeiteloos oproepen van
stroom uit je stopcontact straks niet meer vanzelfsprekend
zijn. Oude vertrouwde infrastructuren moeten drastisch op
de schop om onze manier van leven duurzaam te maken.
Hoe gaan we dat doen?
In deze reeks vertellen wetenschappers over de wereld van
morgen. Hoe een stad kan overleven in tijden van droogte,
maar tegelijkertijd om kan gaan met grote hoeveelheden
water. Hoe we de gigantische afvalhopen kunnen
verminderen, door de waarde van afval in te zien. Hoe
data kunnen helpen vervoer, mensen en behoeften op
elkaar af te stemmen. Wie gaat welk steentje bijdragen?

Transforming Infrastructures
for Sustainable Cities

Vooraf eten in de Faculty Club?
Dat kan op 4 februari.
Reserveren via facultyclub@uu.nl.

04
Feb

Remaking the city
through infrastructure

EN

Prof. dr. Timothy Moss (Urban Environmental History, Humboldt-Universität)

11
Feb

Hoe blijft Nederland
bereikbaar?

18
Feb

De strijd om het water

25
Feb

De afvalmaatschappij

Dr. ir. Niels van Oort (Smart Public
Transport Lab, TU Delft)

Dr. ir. Niko Wanders
(Geowetenschappen, UU)

Dr. Freek Colombijn (Antropologie, VU)

Onderdeel van de cursus GEO3-5004
Duurzaamheid als wereldbeeld

03
Mrt

De energietransitie: gas erop!

10
Mrt

Data, democratie en
duurzaamheid

17
Mrt

De droge stad

24
Mrt

De groene revolutie: waarom
jij aan zet bent

Dr. Sanne Akerboom (Rechten, UU)

Prof. dr. Albert Meijer (Bestuurs- en
organisatiewetenschappen, UU)

Ir. Tim van Hattum (Programmaleider
Klimaat, WUR)

Dr. ir. Eefje Cuppen (Techniek, Bestuur
en Management, TU Delft)
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Feb – Mrt
Wo 20.00 – 21. 30 uur

Strijd

Academiegebouw
Aul a

om het gelijk
Over waarheid en wetenschap
Wetenschap is geen belangeloze zoektocht naar
waarheid. Er is eer te behalen. Wie gelijk krijgt, schrijft
geschiedenis. Toegeven dat je ernaast zat is dus niet
makkelijk. Gezichtsverlies ligt op de loer. Hoe werkt de
strijd om het gelijk? En hoe bepaal je wat waar is?
Politici en het bedrijfsleven hebben ook andere belangen
dan de waarheid. De tabaksfabrikant moet sigaretten
verkopen, de minister maatregelen verdedigen. De
wetenschap treedt vaak op als raadgever, maar daar zit
niet iedereen op te wachten. Hoe overtuig je mensen
van een boodschap die ze niet willen horen? Kunnen
wetenschappers op tegen de macht van de industrie of
politiek?
Een serie over gelijk hebben, maar vooral over gelijk
krijgen.

Onderdeel van de cursus 201900030
Wetenschapsfilosofie

Vooraf eten in de Faculty Club?
Dat kan op 25 maart.
Reserveren via facultyclub@uu.nl.

05
Feb

Voorbij westerse wetenschap

12
Feb

Vechten tegen de
tabaksindustrie

19
Feb

Goedgelovigheid en andere
valkuilen

26
Feb

Zoeken naar waarheid in
wiskunde

Prof. dr. Rens Bod (Geschiedenis van de
Geesteswetenschappen, UvA)

Wanda de Kanter (AVL, Nederlands
Kanker Instituut)

Prof. dr. Eric Rassin (Rechtspsychologie,
EUR)

Prof. dr. Sylvia Wenmackers (Hoger Instituut voor de Wijsbegeerte, KU Leuven)

04
Mrt

Over vertrouwen en
beïnvloeden

11
Mrt

Feiten en meningen in het
migratiedebat

18
Mrt

Wanneer wetenschap
politiek wordt

25
Mrt

Revolutie in de psychiatrie?

Dr. Ivar Vermeulen
(Communicatiewetenschap, VU)

Prof. dr. Leo Lucassen (Directeur
Onderzoek IISG)

Dr. Willem Halffman
(Wetenschapssociologie, RU Nijmegen)

Prof. dr. Jim van Os (Psychiatrie, UMC
Utrecht)
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Science Café
Utrecht

Talkshow met échte
experts

10
Feb

Religie

06
Apr

Het heelal

Is religie bezig aan een opmars? Verstoren sociale media
onderlinge verbondenheid? Waarom zijn we zo gefascineerd
door het universum? In drie nieuwe Science Cafés gaan we
met wetenschappers in gesprek over religie, intimiteit en het
heelal. Kom ook en discussieer mee.

09
Mrt
Feb – Apr
Ma 20. 30 – 22.00 uur
Tivolivredenburg
R abo Open Stage

Intimiteit
Van een troostende arm om je schouder
tot een goed gesprek. Intimiteit is
onmisbaar. Maar in tijden van sociale
media staat die verbondenheid volgens
sommigen onder druk. Is dat wel zo?
Wat is het belang van intimiteit voor ons
welzijn? Met o.a. psycholoog dr. Anouk
Keizer (UU).

Ondanks de ontkerkelijking is religie
nooit uit Nederland verdwenen. De
islam is springlevend en steeds meer
mensen geven hun eigen geloof vorm,
met elementen uit westerse én oosterse
tradities. Hoe past religie zich aan aan
nieuwe tijden en plaatsen? Met o.a.
religiewetenschapper prof. dr. Birgit
Meyer (UU).

Aan spectaculaire waarnemingen in
de sterrenkunde geen gebrek. Maar
over wat ze precies betekenen, tasten
wetenschappers vaak in het duister. Hoe
compleet is ons beeld van het heelal? Een
avond over de stand van de sterrenkunde
en onze oneindige fascinatie voor het
universum. Met o.a. astrobioloog dr. Inge
Loes ten Kate (UU).
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Cover to
cover

Baanbrekende boeken

17
Feb

Karl Marx – Das Kapital

21
Apr

Jane Goodall – My Life with
the Chimpanzees

Sommige boeken maken een verpletterende indruk. Het zijn
werken die decennia na publicatie nog altijd geliefd zijn en
geciteerd worden. Waarvan je de auteur kent, zonder ze per
se te hebben gelezen. In deze reeks passeren drie tijdloze
boektoppers de revue. Waarom zijn ze zo invloedrijk? Wat is
de belangrijkste boodschap? En welke inzichten houden nog
steeds stand?

EN

EN

16
Mrt
Feb – Apr
Ma 20.00 – 21. 30 uur
Academiegebouw
Aul a

Weinig denkers zijn zo geliefd en gehaat
als Karl Marx. Zijn werk ontketende
revoluties en inspireerde autoritaire
regimes. Maar hij werd ook vaak verkeerd
begrepen. Econoom prof. dr. Irene van
Staveren (EUR) laat zien welke relevante
lessen over kapitalisme en ongelijkheid
we kunnen trekken uit Das Kapital .

Stephen Hawking – A Brief
History of Time
De oerknal, zwarte gaten en fundamentele natuurwetten zijn geen gemakkelijke
kost. Toch was Hawkings boek over tijd
en ruimte een regelrechte bestseller. Wat
spreekt mensen aan in het boek? En wat
weten we nu over het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal dat Hawking niet
wist? Met kosmoloog dr. Elisa Chisari (UU).

Door chimpansees in het wild te bestuderen, ontdekte Goodall dat zij socialer
en intelligenter zijn dan gedacht. Haar
aanpak en resultaat waren revolutionair.
Gedragsbioloog Lisette van den Berg
MSc (UU) vertelt over Goodalls strijd voor
erkenning en hoe we door haar werk
anders naar mens en dier zijn gaan kijken.

Academiegebouw

Hoe blijft Nederland bereikbaar?
Dr. ir. Niels van Oort
Vechten tegen de tabaksindustrie
Wanda de Kanter
Karl Marx - Das Kapital
Prof. dr. Irene van Staveren
De strijd om het water
Dr. ir. Niko Wanders
Goedgelovigheid en andere valkuilen
Prof. dr. Eric Rassin
It’s a man’s world
Met o.a. dr. Maaike Harbers
De afvalmaatschappij
Dr. Freek Colombijn
Zoeken naar waarheid in wiskunde
Prof. dr. Sylvia Wenmackers

11 FEB
DI 20.00
12 FEB
WO 20.00
17 FEB
MA 20.00
18 FEB
DI 20.00
19 FEB
WO 20.00
24 FEB
MA 20.00
25 FEB
DI 20.00
26 FEB
WO 20.00

Academiegebouw

At all costs
Prof. dr. Toine Pieters
Science Café - Intimiteit
Met o.a. dr. Anouk Keizer
Data, democratie en duurzaamheid
Prof.dr. Albert Meijer
Feiten en meningen in het migratiedebat
Prof. dr. Leo Lucassen
Stephen Hawking - A Brief History of Time
Dr. Elisa Chisari
De droge stad
Ir. Tim van Hattum
Wanneer wetenschap politiek wordt
Dr. Willem Halffman
Je bent al mooi
Met o.a. prof. dr. Liesbeth Woertman
De groene revolutie: waarom jij aan zet bent
Dr. ir. Eefje Cuppen
Revolutie in de psychiatrie?
Prof. dr. Jim van Os

05 MRT
DO 20.00
09 MRT
MA 20.30
10 MRT
DI 20.00
11 MRT
WO 20.00
16 MRT
MA 20.00
17 MRT
DI 20.00
18 MRT
WO 20.00
23 MRT
MA 20.00
24 MRT
DI 20.00
25 MRT
WO 20.00

Academiegebouw

Science Café - Het heelal
Met o.a. dr. Inge Loes ten Kate
In het hoofd van mijn zusje
Dr. Bert van den Bergh
Bemoei je met je eigen seks
Met o.a. prof. dr. Ine Vanwesenbeeck
Jane Goodall - My Life with the Chimpanzees
Lisette van den Berg MSc
Dinosaurussen op het spoor
Prof. dr. Anne Schulp

06 APR
MA 20.30
09 APR
DO 20.00
20 APR
MA 20.00
21 APR
DI 20.00
22 APR
WO 20.00

Van Pompeï tot Utrecht
Dr. Saskia Stevens
The age of loneliness
Dr. Gerine Lodder
(On)bedekt en onderdrukt
Met o.a. dr. Eva Midden

13 MEI
WO 20.00
14 MEI
DO 20.00
25 MEI
MA 20.00

Kijk voor meer informatie op sg.uu.nl

4-mei lezing
Prof. dr. Beatrice de Graaf

04 MEI
MA 20.30

MEI

TivoliVredenburg

Utrechtse Dag van de Filosofie
Met diverse sprekers

05 APR
ZO 12.00

TivoliVredenburg

Parnassos

Anatomiegebouw

Academiegebouw

Anatomiegebouw

Parnassos

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Crime Scene Investigation
Prof. dr. Christianne de Poot & Bart Latten

Anatomiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Parnassos

01 APR
WO 20.00

APRIL

Academiegebouw

Over vertrouwen en beïnvloeden
Dr. Ivar Vermeulen

04 MRT
WO 20.00

Academiegebouw

De energietransitie: gas erop!
Dr. Sanne Akerboom

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

03 MRT
DI 20.00

Maart

Academiegebouw

Science Café - Religie
Met o.a. prof. dr. Birgit Meyer

10 FEB
MA 20.30

Academiegebouw

Voorbij westerse wetenschap
Prof. dr. Rens Bod

05 FEB
WO 20.00

Academiegebouw

Remaking the city through infrastructure
Prof. dr. Timothy Moss

04 FEB
DI 20.00

Februari
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Van wie is het

vrouwenlichaam?
Bekeken, beoordeeld en bemind

24
Feb

De onophoudelijke stroom #MeToo-verhalen, de recente
roep om strengere abortuswetten, en de constante
beoordeling op uiterlijk. We hebben de neiging om de
lichamen van vrouwen te bekritiseren en bezitten. Een
vrouw is al snel te sexy, of niet sexy genoeg. Te bedekt,
of juist te bloot. Na eeuwenlange emancipatie is het
vrouwenlijf nog steeds een strijdtoneel. Wie bepaalt
tegenwoordig hoe we naar het vrouwenlichaam kijken?
Wat betekent het om je lichaam in eigen beheer te
hebben? Wat kan en moet er anders?
Reserveer je gratis ticket via tivolivredenburg.nl
of sg.uu.nl.

Feb – Mei
Ma 20.00 – 21. 30 uur
TivoliVredenburg
Cloud Nine

20
Apr

It’s a man’s world
Van medische zorg tot het ontwerp van
alledaagse technologie: het mannenlijf
is de norm, het vrouwenlichaam de
uitzondering. Hoe bewegen vrouwen zich
door een wereld die is gemaakt voor en
door mannen? Welke problemen levert dit
op? En wat kunnen we eraan doen? Met
o.a. filosoof en informaticus dr. Maaike
Harbers (Hogeschool Rotterdam).

Bemoei je met je eigen seks
Op jonge leeftijd zijn vrouwen al een
lustobject. Maar zodra ze hun eigen
seksualiteit omarmen, uitdragen en
gebruiken, klinkt uit conservatieve én
progressieve hoek kritiek. Waarom is
vrouwelijke seksualiteit zo’n taboe?
Kunnen we dit doorbreken? Met o.a.
psycholoog prof. dr. Ine Vanwesenbeeck
(UU) en sekswerkdeskundige Yvette Luhrs.

23
Mrt

Je bent al mooi
De familie Kardashian maakte lipfillers
mainstream. Op de catwalk zien we
vooral jong, wit en dun, en oudere
vrouwen lijken op tv niet te bestaan.
Hoe ontstaan schoonheidsidealen?
Welke tegenbewegingen zijn er? Met o.a.
psycholoog prof. dr. Liesbeth Woertman
(UU) en modeactivist Janice Deul.

25
Mei

(On)bedekt en onderdrukt
Voor veel Nederlanders staat religie
symbool voor vrouwenonderdrukking.
Maar veel gelovige vrouwen herkennen
zich niet in dit beeld. Hoe verhouden
religie en emancipatie zich tot elkaar?
Hoe bied je als samenleving ruimte voor
verschillende ideeën over vrouw-zijn? Met
o.a. cultuurwetenschapper dr. Eva Midden
(UU).

18

19

Movies

& Science

EN

05
Mrt

Jong en kwetsbaar
In onze maatschappij is alles mogelijk. De kansen liggen
voor het oprapen. Althans, dat houden we jongeren voor.
Maar wat als je om de een of andere reden niet mee kan
komen? Als je worstelt met negatieve gedachten, de
prestatiedruk te hoog wordt, of als je moeilijk contact legt?
Drie documentaires als startpunt voor een gesprek over
hulp en kwetsbaarheid.

At all costs
Je studie is je ticket voor de toekomst.
Maar je wilt ook sporten, werken en
uitgaan. Hoe prop je dat in 24 uur? Deze
documentaire toont hoe studenten
massaal naar het ADHD-medicijn Ritalin
grijpen. Farmacoloog prof. dr. Toine
Pieters (UU) vertelt over het nut en de
risico’s van prestatiemedicatie. Zijn pillen
de oplossing?

Reserveer je gratis ticket via sg.uu.nl.

09
Apr
Mrt – Mei
Do 20.00 – 22.00 uur
Parnassos cultuurcentrum
Bioscoopz a al

In het hoofd van mijn zusje
Het zusje van filmmaker Ingrid Kamerling
maakte op 24-jarige leeftijd een einde
aan haar leven. Angst en keuzestress
waren haar leven gaan beheersen.
Volgens filosoof dr. Bert van den Bergh
(De Haagsche Hogeschool) hangen zulke
klachten samen met een verstoorde
afstemming tussen mens en wereld.
Vragen we te veel van het individu?

14
Mei

The age of loneliness
Iedereen voelt zich wel eens alleen, maar
wanneer wordt dat gevoel problematisch?
Deze Britse documentaire laat mensen
van alle leeftijden aan het woord.
Ontwikkelingspsycholoog dr. Gerine
Lodder (TiU) onderzoekt eenzaamheid
onder jongeren. Wat kun je eraan doen?

20

21

Spoorzoeken
Het verleden ontrafeld

01
Apr

Een onopgeloste moordzaak, het leven van de Romeinen
of het uitsterven van dinosaurussen. We waren er niet
bij, maar willen toch weten wat zich heeft afgespeeld. In
de snijzaal van het Anatomiegebouw laten experts zien
hoe zij puzzelen met bewijsstukken om het verleden te
reconstrueren. Van bloedsporen tot T. Rex-botten: hoe maak
je van losse stukjes informatie een kloppend verhaal? Wat
weten we zeker, wat is speculatie?

22
Apr
Apr – Mei
Wo 20.00 – 21. 30 uur
Anatomiegebouw
Anatomisch the ater & snijz a al

Dinosaurussen op het spoor
Dankzij fossiele botten en skeletten weten
we vrij goed hoe dinosauriërs eruitzagen.
Maar hoe zit het met hun gedrag?
Paleontoloog prof. dr. Anne Schulp (UU)
laat zien hoe pootafdrukken ons cruciale
informatie geven over het leven en de
evolutie deze intrigerende wezens.

13
Mei

Crime Scene Investigation
Er ligt een lijk in de hal. De bloedwaarden
wijzen op een overdosis, maar de nek zit
vol striemen. In series is het oplossen van
zo’n mysterie een eitje. Maar hoe werkt
dat echt? Forensisch arts en patholoog
Bart Latten (NFI) en rechtspsycholoog
prof. dr. Christianne de Poot (HvA/VU)
laten zien hoe je aan de hand van sporen
een moord reconstrueert.

Van Pompeï tot Utrecht
Een stuk textiel, een olielamp of een
scherf. Historicus en archeoloog
dr. Saskia Stevens (UU) vertelt hoe een
kleine vondst kan leiden tot een groot
verhaal. Dankzij nieuwe technologieën
komen archeologen steeds meer te weten
over het leven in het Romeinse rijk. En dat
was behoorlijk anders dan wat we in de
film Gladiator krijgen voorgeschoteld.

22

23
5 apr
Zo 12.00 – 18.00 uur
Academiegebouw
Verschillende z alen

Utrechtse Dag van
de filosofie
Zondag 5 april
Het is niet voldoende om een goed verstand te hebben,
stelde Descartes. Je moet je verstand goed gebruiken.
Filosofie helpt je daarbij. Het ordent je wereld of gooit haar
juist overhoop.
De Utrechtse Dag van de Filosofie daagt je uit om jezelf,
anderen en de wereld om je heen kritisch te bevragen.
Een dag met gesprekken en lezingen over ongelijkheid,
politiek en vrijheid, maar ook over waarheid, de betekenis
van kunst, keuzes maken en het zelf. Laat je inspireren door
filosofen van nu en toen, door beroemde denkers en grote
onbekenden.
Reserveer vanaf 2 maart je gratis ticket op
utrechtsedagvandefilosofie.nl.

Filosofie UU, Centre for the
Humanities & FUF

24

25
4 mei
Ma 20. 30 – 21. 30 uur
Deuren open: 20.15 uur
Academiegebouw
Aul a

4 mei
lezing

Actueel herdenken
75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Tot op de dag van
vandaag bestaat er weinig discussie over het belang van
herdenken. Maar hoe doe je dat op een betekenisvolle en
relevante manier? Historicus prof. dr. Beatrice de Graaf (UU)
spreekt dit jaar de herdenkingslezing uit.
Met deze lezing koppelt de Universiteit Utrecht de nationale
herdenking aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
De lezing is tevens een eerbetoon aan prof. dr. Victor
Koningsberger. Hij nam het in de Tweede Wereldoorlog
als eerste Nederlandse hoogleraar op voor zijn Joodse
collega’s die door de Duitse bezetter van de universiteit
werden verbannen.

26

27

Mis niets!

Colofon

Altijd on demand

Publicatiedatum
1 januari 2020

Soms zit de zaal vol en moeten we mensen teleurstellen
die er niet meer bij kunnen. Kom dus op tijd. Lukt dat
niet? Gelukkig biedt Studium Generale de meeste
lezingen aan als livestream of opname via sg.uu.nl of
op YouTube. En nu ook als podcast via Spotify, iTunes
of Stitcher.
Blijf op de hoogte van de laatste updates door je in
te schrijven voor onze nieuwsbrief. Of volg ons op
Facebook, Twitter of Instagram, waar we je artikelen,
documentaires en meer verdieping aanraden.

facebook.com/studiumgenerale.uu
instagram.com/studiumgenerale.uu
twitter.com/SG_UU
youtube.com/studiumgeneraleuu
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Waarom is vrouwelijke
seksualiteit zo’n taboe?

Kunnen wetenschappers op tegen
de macht van de industrie?

Hoe reconstrueer je een moord?

