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Studium Generale
Zet aan tot denken.
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Welkom bij

Studium
Generale

Studium Generale is het podium voor kennis en
reflectie van de Universiteit Utrecht. We zijn er
voor academische verbreding en verdieping,
naast je studie of werk. In lezingen, talkshows en
artikelen 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.
Iedereen is welkom en toegang is gratis.

POSTADRES

CONTACT

Studium Generale
Newtonlaan 231
3584 BH Utrecht

sg.uu.nl
info@sg.uu.nl

Voorwoord
Lekker ongemakkelijk

Programmalocaties: zie sg.uu.nl/contact/locaties

RESERVEER JE TICKET
Dit najaar heb je vooralsnog een reservering nodig.
Die maak je via onze website, sg.uu.nl, waar je 21
dagen voor tijd een stoel kunt reserveren. Of we
verwijzen je door naar onze partners om op hun
site een ticket te bemachtigen. Let op: per locatie
gelden mogelijk verschillende toegangsregels,
zoals een vaccinatiebewijs of negatieve test. Thuis
meekijken kan altijd via de livestream. Door je aan
te melden voor onze nieuwsbrief loop je eventuele
wijzigingen en updates nooit mis. Of volg ons op onze
socials, waar we je artikelen, documentaires en meer
verdieping aanraden.

‘Je staat nog op mute!’ klonk het afgelopen jaar
vaak. Dit najaar hopen we juist wel het gesprek
aan te kunnen gaan, en jullie te verrassen met
inspirerende én ongemakkelijke verhalen.
Live op locatie. Sommige onderwerpen liggen
gevoelig (wat denk je van barrières op de sociale
ladder?), andere zijn erg persoonlijk (wie wil
het hebben over de dood?). We laten niets
onbesproken. Kom uit je huiselijke bubbel en ga
het gesprek aan met wetenschappers.

Programmateam

LAURA
MOL

ERWIN
MA AS

NIENKE
DE HA AN

GARY
SHEIKK ARIEM

TESSA
DE VRIES

NIELS
TJOONK

Programmamanager

JESSIE
WA ALWIJK
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4

5

Ongemakkelijke

07
SEP

gesprekken

Waar we liever over zwijgen
Over sommige dingen praten we liever niet. Omdat ze
gênant, eng of pijnlijk zijn. Maar iets onbesproken laten kan
ook tot onbegrip leiden. Waarom zwijgen we over bepaalde
onderwerpen? En wat zijn daar de gevolgen van? In deze
serie onderzoeken we de taboes van deze tijd.

05
OK T

20.00 – 21. 30 UUR
BIBLIOTHEEK NEUDE
THE ATER
BIBLIOTHEEK UTRECHT

Eenzaamheid
Als je eenzaam bent, ervaar je een gemis
aan verbinding met anderen. Vaak voelt
het als falen en leidt het tot schaamte
en depressie. De drempel om erover te
praten is groot. Hoe omvangrijk is dit
probleem in Nederland? Wat kunnen
we als samenleving tegen eenzaamheid
doen? Met psycholoog dr. Gerine
Lodder (UvT) en filosoof prof. Anja
Machielse (UvH).

02
NOV

Menstruatie
Snel een tampon in je zak wegstoppen,
buikkrampen verzwijgen en doorlekken
hoe dan ook voorkomen. Voor ongeveer
de helft van de bevolking komt dit bekend
voor. Het is niet alleen ongemakkelijk,
ook artsen vinden menstruatie een lastig
onderwerp. Waarom doen we alsof het
niet bestaat? Met neurowetenschapper
Anne Marieke Doornweerd (UU) en
historicus dr. Karen Hollewand (UU).

De dood
We praten liever niet over de dood. Alles
wat ermee te maken heeft houden we
uit het zicht. Dat is jammer, want sterven
hoort bij het leven. Kunnen we ook leven
zonder angst voor de dood? Wat levert
ons dat op? Hoe maken we rouw en
verlies bespreekbaar? Met pedagoog dr.
Mariken Spuij (UU) en filosoof prof. Carlo
Leget (UvH).

6

7

EN

9/11: 20 years
after

08
SEP

9/11 as a global turning
point

03
NOV

What it means to be
blacklisted

The legacy of the attacks
The terrorist attacks on September 11, 2001 shocked the
West. Fueled by fear and anger it responded swiftly. The
Global War on Terror began. Iconic events like these often
ripple through time, affecting countries and people over
decades. On the twentieth anniversary of the attacks,
we take stock. What is the legacy of 9/11? Was it indeed a
turning point in history, as is often said? And if so, to whom?

20.00 – 21. 30 HRS
UTRECHT UNIVERSIT Y HALL
AUL A
PL ATFORM CONTESTING GOVERNANCE (UU)

Though unique in many ways, the 9/11
attacks were surely not the first instance
of terrorist violence to shock the world.
Historian Prof. Beatrice de Graaf (UU)
takes us back in time. How did terror and
terrorism emerge as the horror twin of
modern history? And what can 9/11 teach
us today, when the hyperconnectivity of
social media determines the waxing and
waning of our most deep-seated fears?

Terrorist sanction lists, No-Fly lists, and
so-called ‘kill lists’ for drone warfare.
The list is one of the oldest forms of
knowledge. And yet, it has made a
strong comeback since the 9/11 attacks.
Who decides who gets to be listed as
untrustworthy or a threat? What are
the consequences for individuals and
organizations? Political scientist Prof.
Marieke de Goede (UvA) on the politics
of the list.

06
OC T

08
DEC

The price of security
In societies gripped by fear, people
look for security. After the 9/11 attacks,
national intelligence and security services
received extended powers to fight
terrorism. At the same time, the private
security industry grew exponentially. How
did 9/11 change the way societies deal
with the threat of violence? Did the world
become a safer place? With cultural
anthropologist Dr Tessa Diphoorn (UU).

The Global War on Terror in
the neighborhood
Since the 9/11 attacks, poor
neighborhoods on the edges of European
cities have often been portrayed
as breeding grounds for terrorism.
How accurate are these accusations?
Anthropologist Dr Luuk Slooter (UU)
critically reflects on the tendency to blame
particular neighborhoods for terrorist
violence. What consequences does it
have for its inhabitants?
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Science Café
Utrecht

13
SEP

Empathie

15
NOV

Verslaving

Talkshow met échte experts
Is empathie de oplossing voor al onze maatschappelijke
problemen? Hoe houden we massahysterie in toom? Zijn
verslavende pijnstillers echt zo gevaarlijk? En waarom
vinden we ouder worden vaak zo lastig? In vier nieuwe
Science Cafés gaan we dit najaar met wetenschappers in
gesprek over vragen die ons allemaal aangaan. Kom ook en
discussieer mee.

20. 30 – 22 .00 UUR
TIVOLIVREDENBURG
TIVOLIVREDENBURG

Het is een populaire theorie: meer
empathie is de sleutel tot een vredige
en welvarende toekomst voor iedereen.
Is het vermogen ons in te leven in
anderen echt zo’n krachtig middel? Is
empathie aangeboren of aangeleerd? En
wat als je deze eigenschap niet bezit?
Met o.a. neuropsycholoog prof. Jack van
Honk (UU) en filosoof dr. Jeroen Hopster
(UT).

Seks, games, alcohol en pijnstillers. De
scheidslijn tussen noodzaak, plezier
en verslaving is soms dun. Waar ligt de
grens? Welke verslavingen veroorzaken
de grootste problemen in Nederland?
En hoe staat stigmatisering het herstel
in de weg? Met sociaal wetenschapper
dr. Margot Peeters (UU), apotheker prof.
Marcel Bouvy (UU) en verslavingsarts
dr. Loes Hanck (Jellinek).

18
OK T

06
DEC

Massahysterie
Een tsunami aan vluchtelingen
zou ons overspoelen en een groot
pedofielennetwerk heeft het gemunt
op onze kinderen. Cijfermatig is er
geen enkel bewijs voor, en toch maakt
het mensen bang. Hoe kan dat? Hoe
ontstaat massahysterie en wat kunnen
we ertegen doen? Met o.a. criminoloog
dr. Abdessamad Bouabid (EUR),
filosoof Linde van Schuppen (RU) en
mediawetenschapper dr. Dan HasslerForest (UU).

Ouderdom
Iedereen wil oud worden, maar niemand
wil het zijn. In onze maatschappij tellen
ouderen minder mee, zien we vergrijzing
als probleem, en zijn we bang om af te
takelen. Hoe komt dat? Hoe kunnen
we ouder worden aantrekkelijker en
draaglijker maken? Met o.a. psycholoog
prof. Liesbeth Woertman (UU) en
moleculair bioloog dr. Peter de Keizer
(UMC Utrecht).

10

11

Het dieren
kwartet

14
SEP

Waarin dieren veel slimmer
zijn

08
NOV

Plaagdieren: bestrijden of
omarmen?

Wat we van andere soorten
kunnen leren
Niets menselijks is het dier vreemd. Behalve misschien
borstklopperij. We plaatsen onszelf graag aan de top van
het dierenrijk, maar wie eenmaal bekend raakt met andere
diersoorten weet wel beter. Sommige reiken ver boven ons
uit. Andere beïnvloeden de wereld meer dan welk mens dan
ook. Wat kunnen we leren als we stilstaan bij hun prestaties?
Vier keer vier dieren die een standbeeld verdienen.

20.00 – 21. 30 UUR
ACADEMIEGEBOUW
AUL A
FACULTEIT DIERGENEESKUNDE (UU)

Raaf, makaak, inktvis, dolfijn. Kwartet! We
zien onszelf graag als de intelligentste
soort. Maar wat als we meer zouden
openstaan voor de genialiteit van andere
dieren? Is het eigenlijk wel mogelijk
om met onze menselijke blik iets te
zeggen over dierlijke intelligentie? Met
gedragsbioloog dr. Jorg Massen (UU) en
cognitiefilosoof Bas van Woerkum (RU).

Vleermuis, mug, rat, sprinkhaan. Kwartet!
Dit viertal dwingt respect af. De een is
een reservoir voor virussoorten, de ander
is fataal voor onze voedselproductie. Wie
heeft eigenlijk de overhand, wij of zij?
En is vredig samenleven mogelijk? Met
dierwetenschapper Maite van Gerwen
(UU) en plagenexpert dr. ir. Bastiaan
Meerburg (WUR).

27
SEP

Hoe het dier model staat
voor de mens

29
NOV

Over de vindingrijkheid van
de natuur

Fruitvlieg, rondworm, zebravis, muis.
Kwartet! We leren de werking van ons
lichaam steeds beter kennen, maar niet
zonder deze modeldieren. Vier junior
onderzoekers brengen een ode aan
‘hun’ modeldier en bioloog prof. Saskia
Arndt (UU) reflecteert op onze omgang
met deze verborgen steunpilaren van
wetenschap en zorg.

Libelle, ijsvogel, gekko, termiet. Kwartet!
Volgens biomimetica-onderzoeker dr.
Dimitra Dodou (TU Delft) en architect
Lydia Fraaije (FRAAi-Architecten)
kunnen we veel leren van het dierenrijk.
Van plakkerige gekkopootjes tot de
pijlsnelle duikvlucht van de ijsvogel.
Welke eigenschappen gebruiken we al?
En hoe kunnen dieren ons inspireren tot
oplossingen voor een betere wereld?

12

13

Wat is

16
SEP

vrijheid?
Verleden, heden en toekomst van
een fundamentele waarde
Alles kunnen zeggen en doen wat we willen, zonder
na te hoeven denken over de gevolgen. Verder dan dit
gaat de invulling van het begrip vrijheid vaak niet. Een
gemiste kans, want juist in een tijd van polarisering,
vergaande digitalisering en ecologische rampspoed is
een diepgaand gesprek over vrijheid noodzakelijk. Hoe
kunnen we onze individuele vrijheden verenigen met
het gemeenschappelijke belang? Is onze autonomie wel
goed gewaarborgd in de digitale wereld? En wat als onze
vrijheden ten koste gaan van dier en natuur?
In drie filosofische gesprekken onderzoekt essayist Bas
Heijne wat vrijheid betekent en zou moeten betekenen.

20.00 – 21. 30 UUR
BIBLIOTHEEK NEUDE
THE ATER
ETHIEK INSTITUUT (UU)

14
OK T

Autonomie in een digitale
wereld
Data regeren onze wereld. Op basis
van de sporen die we online achterlaten,
voorspellen en sturen algoritmes ons
gedrag en onze keuzes. Hoe autonoom
is de meetbare mens? Moeten we onze
verhouding tot digitale technologie
veranderen? Met schrijver Miriam
Rasch (WdKA) en filosoof dr. Joel
Anderson (UU).

02
DEC

Tijd voor een nieuw begrip
van vrijheid
De coronademonstraties van afgelopen
jaar lieten zien dat vrij zijn voor veel
mensen betekent: kunnen doen wat
je wil, zónder overheidsbemoeienis.
Waar komt dit vrijheidsbegrip vandaan?
Wat zijn de gevolgen voor de democratie?
En welke alternatieven zijn er? Met
historicus prof. Annelien de Dijn (UU) en
filosoof prof. Martin van Hees (VU).

Hoe verhouden we ons tot de
natuur?
De wereld overvliegen, elke dag vlees
op ons bord, en ieder jaar de nieuwste
iPhone. Als we de huidige ecologische
crisis serieus nemen, zullen we onze
manier van leven moeten aanpassen. Wat
betekent onze vrijheid als we daarmee die
van natuur en dier aantasten? Zijn we dan
beter af met wat minder vrijheid? Met o.a.
filosoof dr. Eva Meijer (UvA).

14

15

De mens
ontleed

20
SEP

De neurowetenschapper: je
bent je bewustzijn

22
NOV

De fysicus: je bent (meer
dan) sterrenstof

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Wie of wat is de mens? Het hangt ervan af aan wie je
het vraagt. De natuurkundige, die het bestaan in tijd
en ruimte uitdrukt, zal een ander antwoord geven dan
de neurowetenschapper, die de mens onderzoekt met
gedragsexperimenten en hersenscans. Wetenschappers
uit uiteenlopende disciplines delen in deze serie hun beeld
van de mens. Wat zie je als je door hun ogen kijkt? En hoe
verhouden die verschillende perspectieven zich tot elkaar?

25
OK T

20.00 – 21. 30 UUR
ANATOMIEGEBOUW
SNIJZ A AL
STR ATEGISCH THEMA LIFE SCIENCES (UU)

De biochemicus: je
bent een verzameling
nanomachientjes
Je lichaam is een complex geheel. Kleine
deeltjes, zoals eiwitten, werken als
pompen, katalysators en motoren. Een
soort machines, maar dan op nanoniveau.
Zo kunnen cellen groeien en bloeien. Hoe
functioneert ons lichaam? Biochemicus
prof. Lodewijk Tielens (UU) introduceert
de sleutelspelers en duidt de processen.

Volgens cognitief neurowetenschapper
dr. Jacob Jolij (RUG) is het bewustzijn
de kern van ons mens-zijn. Maar wat het
precies is, weet niemand. Jolij zette de
mogelijke antwoorden uit de wetenschap
en de filosofie op een rij en kwam met
een eigen theorie: het bewustzijn is een
extra dimensie. Hoe bevredigend is die
verklaring?

Atomen zijn de kleinste deeltjes in je
lichaam. Lang voordat ze samen jou
vormden, waren ze sterren. Wat weten we
van het ontstaan van deze deeltjes? En
wat maakt de verzameling atomen in een
menselijk lichaam anders dan die in een
stoel? Fysicus prof. Stefan Vandoren (UU)
vertelt over de unieke reis van sterrenstof
naar levend wezen.

11
OK T

13
DEC

De farmacoloog: je bent je
darmen
Het orgaan waarmee we ons het meest
identificeren is ons brein. Spijtig, vindt
farmacoloog prof. Aletta Kraneveld (UU),
want het zijn je darmen die je
bacteriehuishouding regelen, je afweer
trainen en de buitenwereld verbinden
met je hersenen. Wie de darmen als
centrum ziet, benadert het lichaam meer
als geheel. In hoeverre bepalen je darmen
wie je bent?

De filosoof: je bent een
belichaamd wezen
Volgens filosoof prof. Jenny Slatman (UvT)
bestaat ‘de mens’ niet. We zijn allemaal op
een andere manier belichaamd. Denk aan
gender, huidskleur of lichaamshouding.
Onder invloed van sociale normen
krijgen die kenmerken betekenis en
bepalen ze welke mogelijkheden je in
het leven hebt. Wat levert het op als we
ons meer bewust zijn van verschillende
vormen van belichaming?

9/11 as a global turning point
Met prof. Beatrice de Graaf
Science Café: empathie
Met o.a. prof. Jack van Honk
Waarin dieren veel slimmer zijn
Met o.a. dr. Jorg Massen
Tijd voor een nieuw begrip van vrijheid
Met o.a. prof. Annelien de Dijn
De neurowetenschapper: je bent je bewustzijn
Met dr. Jacob Jolij
Waarom we het over klasse moeten hebben
Met o.a. prof. Ineke Maas
Hoe het dier model staat voor de mens
Met o.a. prof. Saskia Arndt

08 SEP
WO 20.00
13 SEP
MA 20.30
14 SEP
DI 20.00
16 SEP
DO 20.00
20 SEP
MA 20.00
22 SEP
WO 20.00
27 SEP
MA 20.00

Anatomiegebouw

The price of security
Met o.a. dr. Tessa Diphoorn
De Duiders #1
N.n.b.
De farmacoloog: je bent je darmen
Met prof. Aletta Kraneveld
Futuristen #3
Met dr. Emilie Rademakers
Autonomie in een digitale wereld
Met o.a. Miriam Rasch
Science Café: massahysterie
Met o.a. dr. Abdessamad Bouabid
What Widodo wants
Met prof. David Henley
De biochemicus: je bent een verzameling
nanomachientjes
Met prof. Lodewijk Tielens
Gelijke kansen in het onderwijs?
Met o.a. dr. Antonie Knigge
De Duiders #2
N.n.b.

06 OKT
WO 20.00
07 OKT
DO 20.15
11 OKT
MA 20.00
12 OKT
DI 20.00
14 OKT
DO 20.00
18 OKT
MA 20.30
19 OKT
DI 20.00
25 OKT
MA 20.00
26 OKT
DI 20.00
28 OKT
DO 20.15

What it means to be blacklisted
Met o.a. prof. Marieke de Goede
Plaagdieren: bestrijden of omarmen?
Met o.a. Maite van Gerwen
Bolsonaro’s Brazil
Met prof. Kees Koonings
Science Café: verslaving
Met o.a. prof. Marcel Bouvy
De gezondheidskloof
Met o.a. dr. Gonneke Stevens
De fysicus: je bent (meer dan) sterrenstof
Met prof. Stefan Vandoren
Futuristen #4
Met prof. Joop Schippers
De Duiders #3
N.n.b.
Over de vindingrijkheid van de natuur
Met o.a. dr. Dimitra Dodou
India on the rise?
Met prof. Srirupa Roy

03 NOV
WO 20.00
08 NOV
MA 20.00
09 NOV
DI 20.00
15 NOV
MA 20.30
16 NOV
DI 20.00
22 NOV
MA 20.00
23 NOV
DI 20.00
25 NOV
DO 20.15
29 NOV
MA 20.00
30 NOV
DI 20.00

Hoe verhouden we ons tot de natuur?
Met o.a. dr. Eva Meijer
Science Café: ouderdom
Met o.a. prof. Liesbeth Woertman
Klassenjustitie in 2021
Met o.a. mr. Laura van Oploo
The Global War on Terror in the neighborhood
Met o.a. dr. Luuk Slooter
De filosoof: je bent een belichaamd wezen
Met prof. Jenny Slatman

02 DEC
DO 20.00
06 DEC
MA 20.30
07 DEC
DI 20.00
08 DEC
WO 20.00
13 DEC
MA 20.00

DECEMBER

Ongemakkelijke gesprekken: de dood
Met o.a. prof. Carlo Leget

02 NOV
DI 20.00

NOVEMBER

Academiegebouw

Ongemakkelijke gesprekken: eenzaamheid
Met o.a. prof. Anja Machielse

05 OKT
DI 20.00

Anatomiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Bibliotheek Neude

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Anatomiegebouw

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

Bibliotheek Neude

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Bibliotheek Neude

TivoliVredenburg

Anatomiegebouw

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Bibliotheek Neude

Betweter Festival
Met o.a. prof. Beatrice de Graaf en Pieter Derks

TivoliVredenburg

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Anatomiegebouw

Bibliotheek Neude

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Bibliotheek Neude

01 OKT
VR 19.00

OKTOBER

Ongemakkelijke gesprekken: menstruatie
Met o.a. dr. Karen Hollewand

07 SEP
DI 20.00

SEPTEMBER
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Kansrijk?
Over ongelijke kansen in
Nederland

22
SEP

Waarom we het over klasse
moeten hebben

16
NOV

De gezondheidskloof

Hoe kan het dat je geboorteplaats, het inkomen van je
ouders en je culturele achtergrond in 2021 nog steeds
bepalend zijn voor waar je later terechtkomt? In deze serie
onderzoeken we kansenongelijkheid in Nederland. Welke
nieuwe scheidslijnen dienen zich aan? Hoe uit sociale
ongelijkheid zich in het onderwijs, de gezondheidszorg
en het rechtssysteem? Over de knelpunten én de
oplossingen.

20.00 – 21. 30 UUR
TIVOLIVREDENBURG
CLOUD NINE
EQUALIT Y, DIVERSIT Y AND INCLUSION (UU)

Nederland is niet langer kampioen
kansengelijkheid. Voor wie onderaan
de sociale ladder begint, is het steeds
moeilijker om op te klimmen. Waarom
is de sociale mobiliteit afgenomen? En
hoe uit klasse zich in gedrag en cultuur?
Met socioloog prof. Ineke Maas (UU),
sociaal geograaf dr. Sanne Visser (RUG)
en socioloog prof. Giselinde Kuipers
(KU Leuven).

Fiets je van Wittevrouwen naar
Overvecht, dan daalt de gemiddelde
leeftijdsverwachting met twaalf jaar. Hoe
kunnen we dit grote gezondheidsverschil
verklaren? En waarom krijgen mensen
met een migratieachtergrond niet altijd
de zorg die ze nodig hebben? Met o.a.
interdisciplinaire sociaal wetenschappers
dr. Gonneke Stevens (UU) en dr. Alana
Helberg-Proctor (KU Leuven).

26
OK T

07
DEC

Gelijke kansen in het
onderwijs?
Goed onderwijs vergroot je kansen in je
verdere leven. Maar de toegang tot een
goede opleiding blijkt niet voor iedereen
gelijk. Hoe beïnvloeden klasse en kleur
je onderwijskansen? Wat moet en kan er
anders? Met onderwijskundige prof. Eddie
Denessen (LEI/RU), leerkracht Monique
Walet (Utrecht Gelijke Onderwijskansen)
en socioloog dr. Antonie Knigge (UU).

Klassenjustitie in 2021
Van ongelijke behandeling op straat
tot vooroordelen in de rechtszaal. Uit
onderzoek blijkt dat ons rechtssysteem
onderscheid maakt op basis van afkomst.
Hoe kunnen we dit voorkomen? En
wat als je het gevoel hebt dat je geen
eerlijk proces hebt gehad? Met jurist en
psycholoog mr. dr. Liesbeth Hulst (UU)
en rechtswetenschappers mr. dr. Joep
Lindeman (UU) en mr. Laura van
Oploo (UU).

20

21

Betweter Festival
We zijn terug!
Hoe herstellen we de relatie tussen mens en natuur? Waar blijft de
verbondenheid in tijden van polarisering? En leiden technologische
ontwikkelingen tot een betere toekomst? Tijdens het Betweter
Festival ga je met wetenschappers en artiesten in gesprek over
de grote vragen van vandaag en de wereld van morgen. We vullen
TivoliVredenburg met een bomvol programma van talks, muziek,
film, interactieve installaties, en live wetenschappelijke onderzoek.
Met o.a. historicus prof. Beatrice de Graaf, songwriter Benny
Sings, cabaretiers Pieter Derks en Kiki Schippers, zangeres Nynke
Laverman & natuurfilosoof prof. Matthijs Schouten, hydroloog dr.
Niko Wanders, sociaal wetenschapper dr. Linda Duits & schrijver
Splinter Chabot, zangeres Gaidaa, Arp Frique & Family en
spannende experimenten over pijn, aanraking en denken buiten
je bubbel.

19.00 – 02 .00 UUR
TIVOLIVREDENBURG
ALLE Z ALEN
TICKETS €15
VIA BET WETERFESTIVAL .NL

01
OK T

22

23

De Duiders
Wetenschappers over het nieuws
van de dag
Heb jij ook zo’n behoefte aan goede duiding van de actualiteit?
Kom dan naar De Duiders. Iedere maand geeft een wetenschapper
tekst en uitleg bij de stroom aan nieuwsberichten die ons iedere
dag bereikt. Wat is de stand van het onderzoek? Hoe verhoudt de
wetenschap zich tot de politieke en maatschappelijke realiteit? En
hoe volledig is de berichtgeving eigenlijk?
Het onderwerp van het interview? Net zo onvoorspelbaar als het
nieuws.

20.15 – 21.15 UUR
TIVOLIVREDENBURG
KF HEIN FOYER
TIVOLIVREDENBURG
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De Duiders #1
N.n.b.

De Duiders #2
N.n.b.

De Duiders #3
N.n.b.
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De Futuristen
Denk mee over de toekomst
van werk

12
OK T

Volgens experts zitten we midden in een nieuwe revolutie.
Een maatschappelijke omslag waarin ons werkende leven
drastisch verandert. Nemen intelligente robots ons werk
over? Wat gaan we dan met al die vrije tijd doen? En hoe
ontwerpen we een toekomst waarin iedereen profiteert van
technologische vooruitgang?
De Futuristen is een spannende denkexercitie waarin
theatermakers met wetenschappers de toekomst onderzoeken. In een unieke combinatie van interview en theater,
vragen we een spraakmakende gast naar zijn of haar visie,
en presenteren theatermakers, muzikanten en schrijvers een
voorstelling gebaseerd op die visie. Een voorstelling die ze
in één dag hebben bedacht. Verser kan niet!

20.00 – 21. 30 UUR
TIVOLIVREDENBURG
PANDOR A
NIEUW UTRECHTS TONEEL &
DESCARTES CENTRE (UU)

23
NOV

Futuristen #3 – Ze pikken
onze banen in!
Het is een bekend angstbeeld:
robotisering en automatisering leiden
tot werkloosheid. Want wat de mens
kan, kunnen robots beter. Econoom
dr. Emilie Rademakers (UU) onderzoekt
de invloed van robotisering op de
werkgelegenheid. Moeten we inderdaad
bang zijn of valt het wel mee? Gaat ons
werk radicaal veranderen?

Futuristen #4 – Wat als je
je beroep niet meer mag
kiezen?
De beroepsbevolking krimpt. Er zijn
meer ouderen en er worden steeds
minder kinderen geboren. De gevolgen
zijn al voelbaar in de zorg en het
onderwijs, waar een tekort aan personeel
is. Maar wat betekent dit voor de verre
toekomst? Kunnen we straks alleen nog
maar kiezen uit zogenaamde cruciale
beroepen? Met arbeidseconoom
prof. Joop Schippers (UU).

26
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EN

The world

19
OC T

in motion

What will the new global order
look like?
Brazil, India, and Indonesia. Together they make up about
25% of the global population. In the next few decades
these three upcoming economies will possibly change
the world order. Yet, they hardly ever receive Western
media coverage. What should we know about these future
superpowers and their leaders, Bolsonaro, Modi and
Widodo? What motivates them? And how does the Covid-19
pandemic affect these countries’ rise to the global stage?
Journalist Sophie Derkzen (Bureau Buitenland, VPRO)
interviews experts about global power shifts.

20.00 – 21. 30 HRS
UTRECHT UNIVERSIT Y HALL
AUL A
CENTRE FOR GLOBAL CHALLENGES (UU) &
SIB- UTRECHT

09
NOV

Bolsonaro’s Brazil
The time that Brazil was the progressive
champion of the developing world,
seems over. Growing social polarization,
political instability and insecurity led
to the presidency of radical right-wing
politician Bolsonaro. Corruption and
austerity measures caused economic
stagnation and rising poverty. How will
South America’s largest country recover?
With cultural anthropologist Prof. Kees
Koonings (UU & UvA).

30
NOV

What Widodo wants
After his election, president Joko Widodo
was named Indonesia’s Obama. He
proved that an ordinary Indonesian could
trump the political elite. Since then, he has
improved the country’s infrastructure and
expanded social welfare. But under his
watch, minority rights have deteriorated.
Is he really a symbol of democratic
progress? With geographer Prof. David
Henley (LEI).

India on the rise?
During his seven years in office, the Indian
prime-minister Modi has been accused of
concentrating authority in his own hands
and dismantling democratic institutions.
Meanwhile, he and his party continue to
win election after election. Why is he so
popular? How do democratic challenges
on the domestic front affect India’s global
rise to power? With political scientist
Prof. Srirupa Roy (University of Göttingen).

28
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Groene

challenge
30 dagen doen en laten
Bijna driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de
gevolgen van klimaatverandering. Daarvan heeft minder dan de
helft het gevoel er echt iets aan te kunnen doen. Logisch, want
veel van de problemen en oplossingen liggen niet bij het individu.
Maar sámen kunnen we wel meer invloed uitoefenen.
Dit najaar onderzoeken we hoe. Via een moderne adventskalender kan je dertig dagen lang een digitaal luikje openmaken.
Met daarachter een kleine of grote challenge. Van plastic recyclen
tot duurzame toekomstscenario’s, elke dag doe je kennis op. Ga
jij de uitdaging aan?

ONLINE
SG.UU.NL /CHALLENGE
BOTANISCHE TUINEN UNIVERSITEIT UTRECHT &
GREEN OFFICE (UU)

01-30
NOV

30

31

Nieuwe

Colofon

Podcasts

“Een heerlijke podcast.
Zo brengt niet alleen het
zonnetje verlichting tijdens
je wandeling.”

We zijn er ook voor de podcastliefhebber.
Luister bijvoorbeeld naar onze gloednieuwe
serie ‘Het nachtkastje van’, waarin
wetenschappers vertellen over hun
inspiratiebronnen. Of doe je koptelefoon
op en laat je door botanisch filosoof
Norbert Peeters door de stadse wildernis
begeleiden in ‘De Wilde Wandelpodcast’.

Vormgeving
Frank-Jan van Lunteren (collageboys.nl)
Drukwerk
Xerox

“Norbert Peeters brengt
het verhaal heel prettig. Je
kan er lekker bij mijmeren.”

Ga naar sg.uu.nl/podcast of abonneer je via
je favoriete platform.

Een podcast over opmerkelijke inspiratiebronnen van wetenschappers. Korte verhalen
over objecten, ideeën of personen die zomaar
op het nachtkastje zouden kunnen liggen.

De wilde
wandelpodcast
Nietzsche, Rousseau, Kant, allemaal wandelden
ze wat af. Waarom eigenlijk? Een podcast om te
luisteren tijdens een wandeling van ongeveer
een half uur. Zet je koptelefoon op, trek je
loopschoenen aan ga op pad met botanisch
filosoof Norbert Peeters.

Het nachtkastje van...
Liesbeth Woertman over een van haar grootste
inspiratiebronnen: “Ik wil eigenlijk door mijn
verhaal laten horen dat het heel wonderlijk kan
lopen in het leven. En dat je altijd, hoe beroerd
je je ook voelt, moet zorgen dat je een luikje
openhoudt in jezelf.”

Publicatiedatum
1 augustus 2021

“Ik heb de podcast
beluisterd met een wijntje
op het terras. En ik kan je
vertellen: hij werkt ook als
wilde wijnpodcast.”

Fotografie
Voorkant: marsj / Photocase.com, p. 2/3: marsj /
Photocase.com, p. 4/5: knallgrün / Photocase.com,
p. 6/7: tim_toxxic / Photocase.com, p. 8/9: hello.susi /
Photocase.com, p. 10/11: Radu Bercan / Photocase.com, p.
12/13: Schanz & Partner / Photocase.com, p. 14/15: YariK /
Photocase.com, p. 18/19: MacRein / Photocase.com,
p. 20/21 Frank-Jan van Lunteren, p. 22/23: smovic /
Photocase.com, p. 24/25: complize / Photocase.com,
p. 26/27: pontchen / Photocase.com, p. 28/29: Frank-Jan
van Lunteren, p. 30/31: Frank-Jan van Lunteren

IS DE WERELD VEILIGER GEWORDEN
NA 9/11?

BEPALEN KLASSE EN KLEUR JE
ONDERWIJSKANSEN IN NEDERLAND?

HOE HIGH TECH IS HET DIERENRIJK?

