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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 l e 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.
Leren op niveau dus en nadenken omdat het leuk
is! Voor wie niet houdt van zwart-wit-denken.
Iedereen is welkom en toegang is gratis.

Postadres

Contact

Studium Generale
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

Website: www.sg.uu.nl
E-mail: info@sg.uu.nl
Telefoon: 030-253 2436

Locaties
Academiegebouw
Domplein 29
3512 JE Utrecht

Hofman Café
Janskerkhof 17a
3512 BM Utrecht

Filmtheater ‘t Hoogt
Hoogt 4
3512 GW Utrecht

TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht

Green Office Utrecht
Heidelberglaan 8 (0.44)
3584 CS Utrecht

Winkel van Sinkel
Oudegracht 158
3511 AZ Utrecht

Voorwoord
Nieuwsgieriger dan ooit
Zie ons dobberen in een eindeloze stroom van mails,
apps, posts, berichten, filmpjes, analyses, opinies
en feiten. We hebben zoveel informatie, en toch
willen we steeds meer weten. Maar hoe groter onze
kennis van de wereld is, hoe moeilijker het lijkt om
er grip op te krijgen. Zelfs de allernieuwsgierigsten
wordt het soms teveel. Dan trek je je terug in je eigen
bubbel, met mensen die elkaar begrijpen.

Dit seizoen zoeken we je op in je comfortzone. Maar
we maken het je niet makkelijk en dagen je uit met
lastige vragen. Maakt gezond leven gelukkig? Wordt
de wereld beter van jouw groene keuzes? Is Netflixen
ook leerzaam? Zit de economie echt weer in de lift?
Vragen die zorgen dat het weer gaat kriebelen.
Zodat je niet de hoop opgeeft in de zoektocht naar
juiste antwoorden, maar weer zin krijgt om te
ontdekken wat je echt interessant en belangrijk vindt.
Wetenschappers die de grenzen van hun vakgebied
verleggen, bieden daarbij inspiratie. Wie laat zich
verrassen?
Maud Radstake
Directeur Studium Generale
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Filosofisch
Café
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Omdat de

09
Jan

Filosofie is een manier van kijken naar de wereld. Hoor meer
over de aannames en argumenten die schuilgaan achter
de realiteit van alledag, zonder die uit het oog te verliezen.
Leer denken als een filosoof, scherp je geest en geniet van
columns en muziek.

06
Mrt
Ja n – M e i
Di 20.15 – 22 .0 0 uur
H o f ma n
C a fé
F i loso f i e U U & F U F

Meer lichaam dan geest
Het onderscheid tussen lichaam en
geest is in de filosofie een gepasseerd
station. Maar in ons taalgebruik
en de gezondheidszorg is het nog
springlevend. Hoog tijd voor een breder
begrip van lichamelijkheid, vindt prof. dr.
Jenny Slatman (UvT).

17
Apr

Het kwaad
Van marteling tot kindermoord. In
zijn werk voert Markies de Sade een
overvloed aan gruwelijkheden op. Wat
maakt het kwaad zo aantrekkelijk? En
bestaat er zoiets als kwaad omwille van
het kwaad zelf? Met dr. Thomas Nys
(UvA).

Zwaar belast?
Belastingontwijking is een moeilijk
aan te pakken probleem. Miljonairs en
multinationals die hun geld parkeren
in belastingparadijzen blijven namelijk
binnen de grenzen van de wet. Maar
hoe rechtvaardig is het? Met dr. Laurens
van Apeldoorn (UL) en prof. dr. Hans
Gribnau (UvT).

13
Feb

08
Mei

Oude ideeën, nieuw bewijs
Democritus, Epicurus en Plutarchus.
Antieke filosofen hadden vaak
diepgaande ideeën over de aard en
werking van de materiële wereld, die
eeuwen later juist bleken te zijn. Dr.
ir. Frederik Bakker (RU) vertelt over
filosofen die hun tijd ver vooruit waren.

China en het sociaal
krediet-systeem
Een nationaal puntensysteem om
inwoners op hun gedrag te beoordelen?
Voor westerlingen is het soms moeilijk
om te begrijpen wat er in China gebeurt.
Hebben we echt zo’n ander mensbeeld
dan in China? Met Dascha Düring (UU).

6

7
14 Ja n
Zo 13. 3 0 – 14 . 3 0 uur
W i n k e l va n S i n k e l
Ba l z a a l

Goede voornemens
slechte gewoontes

ge
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r
C u lt u
Een nieuw jaar, tijd voor verandering! Meer sporten, minder
alcohol en weg achter je scherm. Goede voornemens zijn goed
bedoeld, maar we houden ze zelden lang vol. Dr. Marieke
Adriaanse (Sociale Wetenschappen, UU) legt uit waarom het zo
moeilijk is om gewoontes af te leren. Kan de psychologie ons
helpen?

8

9

Science Café
Utrecht
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05
Feb

Dit voorjaar onderzoeken wetenschappers in het Science
Café basale maar tegelijkertijd fascinerende elementen van
het leven. Praat mee over nut en noodzaak van poep, de
veelzijdigheid van taal en onze omgang met de dood. Schuif
aan en laat je verrassen bij het slimste café van Utrecht!

05
Mrt
F e b – A pr
M a 20. 3 0 – 22 .0 0 uur
T i vo li V r e d e n b urg
R a bo O pen S tage

De dood
De dood negeren we liever. Toch dringt
ze zich aan ons op, of we nu willen of
niet. Hoe gaan we ermee om? Bestaat
er een ideale manier van rouwen?
Met o.a. hoogleraar palliatieve zorg &
hospicezorg prof. dr. Saskia Teunissen
(UMC Utrecht) en klinisch psycholoog en
orthopedagoog dr. Mariken Spuij (UU)
over de kunst van het sterven.

09
Apr

Taal
Er is weinig zo vanzelfsprekend als ons
taalvermogen. Maar hoe leren we het
eigenlijk? Wanneer is taal ontstaan en
hoe verandert taal door de tijd heen?
Met neurowetenschapper dr. David
Peeters (RU), taalontwikkelingsexpert dr.
Elma Blom (UU) en taalwetenschapster
dr. Sterre Leufkens (UU) staan we stil bij
de veelzijdigheid van taal.

Poep
Je darmen bepalen voor een groot deel
hoe het met je gaat. Welke rol spelen
bacteriën daarbij? En wat is de invloed
van onze spijsvertering op emoties?
Over poeptransplantaties, poepdozen
en alles daartussenin. Met o.a.
microbioloog dr. Clara Belzer (WUR) en
archeoloog dr. Roos van Oosten (UL).
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Groene

bedoelingen

F e b – M rt
Di 20.0 0 – 21. 3 0 uur
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Ac a d e m i eg e bouw
Aul a
O n d e r d e e l va n d e c ur su s GE O3 - 5 0 0 4
Duur z a a mhei d a l s w erel dbeel d

Veel van ons proberen een steentje bij te dragen aan
een duurzame wereld. Minder vlees eten, slaafvrije
kleding kopen, geven aan goede doelen en kiezen voor
verantwoorde reisbestemmingen. Goed doen als bewuste
lifestyle, want een beter milieu begint bij jezelf.
Of is dat naïef en te kort door de bocht? Je kunt trots
elektrisch rijden en afval scheiden, maar heeft dat zin
als grote bedrijven blijven vervuilen en de regering niet
wil investeren in een circulaire economie? Moet je je dan
schuldig voelen, als het niet lukt om ethisch te consumeren?
In deze reeks onderzoeken we groene keuzes en hun
impact. Helpen alle kleine beetjes of zijn het slechts
druppels op een gloeiende plaat?

06
Feb

Consumeren/consuminderen
Dr. Peter van Dam
(Geschiedenis, UvA)

06
Mrt

Duurzaam toerisme
Prof. dr. René van der Duim
(Culturele geografie, WUR)

13
Feb

Afval bestaat niet
Prof. dr. Peter Rem
(Civiele techniek, TU Delft)

13
Mrt

Woongeluk
Prof. dr. ir. Anke van Hal (Duurzaam
Bouwen, Nyenrode Business University)

20
Feb

Over vlees, vega en verandering
Dr. ir. Sanderine Nonhebel
(Milieuwetenschap, RUG)

20
Mrt

De eco-elite
Dr. Shivant Jhagroe
(Innovatiewetenschappen, TU/e)

27
Feb

Modebewust en goed gekleed
Martje Theuws (SOMO) en Niels Oskam
(Rank a Brand)

27
Mrt

Filosofie van de duurzame keuze
Prof. dr. Marc Davidson
(Milieu-ethiek, UvA)

12

13

Zwarte
zwanen

F e b – M rt
Wo 20.0 0 – 21. 3 0 uur
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Ac a d e m i eg e bouw
Aul a
O n d e r d e e l va n d e c ur su s 2 0 170 0 0 3 0
W e ten scha p sfiloso fie

Een kritische wetenschapper moet niet op zoek gaan naar
bevestiging van bestaande opvattingen, zei filosoof Karl
Popper. Als de zwanen om je heen wit zijn, zoek dan naar
een zwarte. Twijfel aan je veronderstellingen. En aan die van
de mensen om je heen.
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dominante
ideeën in een vakgebied laten zich niet zomaar aan de
kant zetten. Zo houdt het onderscheid tussen lichaam en
brein nog altijd stand in de medische wereld, ook al is het
achterhaald. Als je de wetenschap verder wilt brengen, moet
je bovendien gevoelige onderwerpen durven onderzoeken
zoals ras of de effectiviteit van goede doelen. Welke
hindernissen vind je op je pad als je tegen de gevestigde
orde in gaat?
In deze serie ontleden we oude en nieuwe paradigma’s,
op zoek naar de zwarte zwanen van nu. Tegendraadse
wetenschap als inspiratiebron voor een open mind .

07
Feb

ADHD en de grenzen van wetenschap
Prof. dr. Sarah Durston
(Psychiatrie, UMC Utrecht)

07
Mrt

Ras: tussen feit en fictie
Prof. dr. Amade M’charek
(Antropologie, UvA)

14
Feb

Zwaartekracht: een illusie?
Prof. dr. Erik Verlinde
(Theoretische Fysica, UvA)

14
Mrt

Resistentiepaniek?
Prof. dr. Marc Bonten
(Medische Microbiologie, UMC Utrecht)

21
Feb

Kritische blik op goede doelen
Dr. Kellie Liket
(Economie, EUR)

21
Mrt

Leren van verliezers
Dr. Han Thomas Adriaenssen
(Filosofie, RUG)

28
Feb

Psychologie als modelwetenschap
Dr. Daniël Lakens
(Human-Technology Interaction, TU/e)

28
Mrt

Strijd, twijfel of zekerheid
Dr. Jaap Bos
(Sociale Wetenschappen, UU)

Science Café over taal
Met o.a. dr. David Peeters
Consumeren/consuminderen
Dr. Peter van Dam
ADHD en de grenzen van wetenschap
Prof. dr. Sarah Durston
Extreme food obsession
Prof. dr. Eric van Furth
Deaf Child
Dr. Anja Hiddinga
Oude ideeën, nieuw bewijs
Dr. ir. Frederik Bakker
Afval bestaat niet
Prof. dr. Peter Rem
Zwaartekracht: een illusie
Prof. dr. Erik Verlinde
Mindhunter
Mr. dr. Lydia Dalhuisen
Over vlees, vega en verandering
Dr. ir. Sanderine Nonhebel
Kritische blik op goede doelen
Dr. Kellie Liket
Modebewust en goed gekleed
Martje Theuws en Niels Oskam
Psychologie als modelwetenschap
Dr. Daniël Lakens

You are what you eat
Prof. dr. Renger Witkamp
Science Café over de dood
Met o.a. prof. dr. Saskia Teunissen
Meer lichaam dan geest
Prof. dr. Jenny Slatman
Duurzaam toerisme
Prof. dr. René van der Duim
Ras: tussen feit en fictie
Prof. dr. Amade M’charek
Patience, patience, you’ll go to paradise!
Dr. Fenella Fleischmann
Woongeluk
Prof. dr. ir. Anke van Hal
Resistentiepaniek?
Prof. dr. Marc Bonten
Homeland
Prof. dr. Jacco Pekelder
De eco-elite
Dr. Shivant Jhagroe
Leren van verliezers
Dr. Han Thomas Adriaenssen
Filosofie van de duurzame keuze
Prof. dr. Marc Davidson
Strijd, twijfel of zekerheid
Dr. Jaap Bos

Eigen schuld?
Dr. Nadja Jungmann
Not just any body
Dr. Noortje van Amsterdam
Science Café over poep
Met o.a. dr. Clara Belzer
Hoe ongelijk is Nederland?
Dr. Robert Went
The Walking Dead
Prof. dr. Albert Meijer
Zwaar belast?
Met o.a. dr. Laurens van Apeldoorn
Voorbij banken en bubbels
Martijn van der Linden
Genderbende
Dr. Christine Quinan
Eigen economie eerst?
Dr. Ferdi De Ville en Marietje Schaake

4-mei lezing
Maxim Februari
China en het sociaal krediet-systeem
Dascha Düring
The Crown
Dr. Jeroen Koch
Picture perfect
Dr. Dian de Vries

05 FEB
MA 20.30
06 FEB
DI 20.00
07 FEB
WO 20.00
08 FEB
DO 17.30
12 FEB
MA 19.00
13 FEB
DI 20.15
13 FEB
DI 20.00
14 FEB
WO 20.00
19 FEB
MA 17.30
20 FEB
DI 20.00
21 FEB
WO 20.00
27 FEB
DI 20.00
28 FEB
WO 20.00

01 MRT
DO 17.30
05 MRT
MA 20.30
06 MRT
DI 20.15
06 MRT
DI 20.00
07 MRT
WO 20.00
12 MRT
MA 19.00
13 MRT
DI 20.00
14 MRT
WO 20.00
19 MRT
MA 17.30
20 MRT
DI 20.00
21 MRT
WO 20.00
27 MRT
DI 20.00
28 MRT
WO 20.00

04 APR
WO 20.00
05 APR
DO 17.30
09 APR
MA 20.30
11 APR
WO 20.00
16 APR
MA 17.30
17 APR
DI 20.15
18 APR
WO 20.00
23 APR
MA 19.00
25 APR
WO 20.00

04 MEI
VR 20.30
08 MEI
DI 20.15
14 MEI
MA 17.30
17 MEI
DO 17.30

En

En

9

11

13

17

19

5

11

13

21

11

13

11

13

17

9

5

11

13

19

11

13

21

11

13

11

13

23

17

9

23

21

5

23

19

23

25

5

21

17

En

En

En

En

En

Goede voornemens, slechte gewoontes
Dr. Marieke Adriaanse
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Het kwaad
Dr. Thomas Nys
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Health

& happiness
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Judging from the killer bodies we see on Instagram or
the inspirational quotes we read on blogs, healthy living
is a one-way-ticket to happiness. But evidence suggests
otherwise. Peer pressure, eating disorders and a negative
self-image are the alarming side-effects of new wellness
trends. When does a healthy lifestyle become an unhealthy
habit?

Apr
05
F e b – M ay
Thu 17. 3 0 – 18 .15 hr s
Gr e e n O f f i c e U tr e c ht
U t recht Science Pa rk

Extreme food obsession
What starts with a few healthy choices,
sometimes gets out of hand. Where
do we draw the line between extreme
diets and eating disorders? Clinical
psychologist Prof Eric van Furth (GGZ
Rivierduinen/LUMC) on orthorexia and
other problematic eating behaviour.

Not just any body
Today, being fit is considered a virtue.
But what about the people who do not
adhere to the standard? Social scientist
Dr Noortje van Amsterdam (UU) shows
the exclusionary effects of bodily norms.

Mar
01

May
17

You are what you eat
Many food bloggers promote specific
products while fanatically opposing
others: more kale, less bread. These
choices are closely linked to personal
identity and beliefs. But what is the
science behind this? With nutrition
scientist Prof Renger Witkamp (WUR).

Picture perfect
Posts on social media continuously
confront us with what we should live and
look like. Behavioural scientist Dr Dian
de Vries (UU) explains how these posts
affect our self-image, whether we like it
or not.

18

19

EN

Hidden
stories

c ie n c e
M o v ie s & S

Feb
12

Whether it is the acceptance of non-traditional gender
identities or the inclusion of people with a disability: public
attention for those outside the mainstream has been
growing. Many of us say we value diversity, but does that
mean we are willing to change existing norms and practices?
Three documentaries about the challenges of inclusion.

Mar
12
F e b – A pr
Mon 19.0 0 – 21.15 hr s
C i n e ma ‘ t H oogt
The at re 1
D i v e r s i t y Ta s k Forc e U tr e c ht U n i v e r s i t y

Patience, patience, you’ll go
to paradise!
Seven north African-born Muslim women
go out to explore the world after their
husbands have passed away. They
want to make new connections. What
is needed to succeed on the road to
emancipation? Q&A with Dr Fenella
Fleischmann (Social and Behavioural
Sciences, UU).

Apr
23

Deaf Child
Tobias is born deaf. Instead of seeing
this as a handicap, he emphasises the
richness of deaf culture. What is it like
to be deaf in a world that is designed
for hearing people? Q&A with Dr Anja
Hiddinga (Anthropology, UvA).

Genderbende
What if you do not want to be addressed
as ‘him’ or ‘her’? ‘Genderbende’
tells the story of five young people
who challenge dominant gender
perspectives. Is it time to think outside
the box? Q&A with Dr Christine Quinan
(Gender Studies, UU).

20

21

TV-series
ontleed

a p p e li jk
We t e n s c h r d b in g e n
ve r an t wo o

19
Feb

We leven in het gouden tijdperk van tv-series en
marathonzittingen zijn niet ongewoon. Maar kunnen we
ook iets leren van wat we zien? Met vier wetenschappers
verdiepen we ons in forensische psychologie,
terrorismebestrijding, anarchie en monarchieën.

T i vo li V r e d e n b urg
R a bo O pen S tage

Kunnen we de mens achter de misdaad
écht doorgronden?

19
Mrt

Mr. dr. Lydia Dalhuisen
(Strafrechtwetenschappen, UU).

16
Apr
Feb – Mei
M a 17. 3 0 – 18 . 3 0 uur

Mindhunter

The Walking Dead
Kunnen we leven in een wereld zonder
overheid, wetshandhaving of sociale
structuren?
Prof. dr. Albert Meijer (Bestuurs- en
Organisatiewetenschap, UU).

Homeland
Hoe proberen inlichtingendiensten grip
te krijgen op radicalisering?
Prof. dr. Jacco Pekelder (Geschiedenis
van de Internationale Betrekkingen, UU)

14
Mei

The Crown
Wat is de pracht, kracht en macht van de
Windsors en Oranjes?
Dr. Jeroen Koch (Cultuurgeschiedenis,
UU).

22

23

In de
lift?

A pr
Di 20.0 0 – 21. 3 0 uur
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De were

Na een jarenlange crisis gaat het Nederland economisch
weer voor de wind. Consumenten geven onbezorgd uit,
bedrijven noteren stevige winsten en de aandelenkoersen
stijgen. Maar ondanks de mooie cijfers zijn er ook diepe
zorgen. Over ongelijkheid, toenemende schulden,
doorgedraaide globalisering en nieuwe financiële bubbels.
Hoe lang zal de nieuwe voorspoed duren? En wie profiteert
ervan?
In vier lezingen onderzoeken we de economische
uitdagingen van dit moment.

Ac a d e m i eg e bouw
Aul a

04
Apr
11
Apr
18
Apr
25
Apr

Eigen schuld?
Dr. Nadja Jungmann
(Sociale Innovatie, HU)
Hoe ongelijk is Nederland?
Dr. Robert Went (WRR)

Voorbij banken en bubbels
Martijn van der Linden (Economie van
Technologie en Innovatie, TU Delft)
Eigen economie eerst?
Dr. Ferdi De Ville (Politieke
wetenschappen, UGent) en Marietje
Schaake (Europarlementariër D66)

24

25
4 Mei
V r 20. 3 0 – 21. 3 0 uur
Ac a d e m i eg e bouw
Aul a

4-mei
lezing
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chten
mensenre

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd 70 jaar geleden
aangenomen door de Verenigde Naties. Een poging om lessen te trekken
uit de gruwelijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig
staan mensenrechtenverdragen in de hele wereld onder druk. Ook in het
Westen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Filosoof en schrijver Maxim
Februari duidt de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor onze
individuele rechten en vrijheden. Overleven de mensenrechten het digitale
tijdperk?
Met deze lezing draagt de Universiteit Utrecht bij aan een actuele vorm van
herdenken, ter nagedachtenis aan de Utrechtse wetenschapper prof. dr.
Victor Koningsberger. Hij nam het als eerste hoogleraar in Nederland op
voor Joodse collega’s die door de Duitse bezetter van de universiteit werden
verbannen.

26

27

Mis niets!

Colofon
Publicatiedatum
1 januari 2018

Lukt het je niet om erbij te zijn of heb je een lezing
gemist? Treur niet! Lees de blogs of bekijk en
beluister onze lezingen op sg.uu.nl.
Via de site kun je je ook inschrijven voor onze
nieuwsbrief. Zo ontvang je automatisch berichten over
nieuw programma en meer. Onze evenementen kun je
direct toevoegen aan je persoonlijke agenda.
Je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter
en YouTube. Dan mis je nooit een leuk nieuwtje,
interessante leestip, of die mooie stageplaats. Deel
activiteiten en video’s met vrienden en volgers. En
natuurlijk is iedereen altijd welkom in de zaal.

www.twitter.com/SG_UU
www.facebook.com/studiumgenerale.uu
www.youtube.com/studiumgeneraleuu
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HOE SCHADELIJK IS DE SCHULDEN INDUSTRIE?

Is een duurz ame lifest yle elitair?

HOE BEÏNVLOEDEN JE DARMEN JE
EMOTIES?

