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Voorjaar 2019

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

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

Locaties
Academiegebouw
Domplein 29
3512 JE Utrecht

Hofman Café
Janskerkhof 17a
3512 BM Utrecht

TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht

Universiteitsmuseum
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

Winkel van Sinkel
Oudegracht 158
3511 AZ Utrecht
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Voorwoord
Verder kijken
Wie op een zinvolle manier wil meedoen aan
het publieke debat, moet zijn mening kunnen
onderbouwen. Maar het vergt toewijding om
problemen rondom migratie, duurzaamheid of
(on)gezonde leefstijlen te begrijpen, laat staan daar
een visie op te hebben. Veel onderzoekers hebben
het gevoel dat mensen hiervoor te weinig te rade
gaan bij de wetenschap, terwijl ze hun werk graag
toegankelijk maken.

Het is een belangrijke taak van Studium Generale
om die uitwisseling te stimuleren. Komend seizoen
buigen we ons over het nut van wereldwijde
duurzaamheidsdoelen, over het belang van
onzekerheid en de rol van afkomst voor je identiteit.
We onderzoeken nieuwe vormen van protest en kijken
of wetenschap en film je kunnen helpen ontsnappen
aan de drukte. We houden de drempel zo laag
mogelijk, zetten de deuren voor iedereen wagenwijd
open en verruimen je blik.
Maud Radstake
Directeur Studium Generale
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5
13 Jan
Zo 13. 3 0 – 14.15 uur
Wi n ke l van S i n ke l
Balzaal
Cu lture le Zon dag e n

Een duik

in de diepzee

Zo n d a g e n
C u lt u r e le
C o ll e g e

We weten meer over het maanoppervlak dan over het leven
op de zeebodem. Marien ecoloog dr. Anna de Kluijver (UU)
en Martijn Bart, MSc (UvA) onthullen de geheimen van deze
mysterieuze plek aan de hand van een bijzonder beestje: de
spons.
De biodiversiteit in de zee staat onder zware druk door steeds
intensievere bevissing en delving van mineralen voor onze
smartphones. De zeespons vervult een hoofdrol in het behoud
van dit kwetsbare ecosysteem. Wat kunnen wij doen om deze
plekken te beschermen? En hoe doe je onderzoek kilometers
onder het zeeoppervlak?
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Met het doel
voor ogen

or een
To - d o’s v o
r e ld
b etere we

Twee jaar geleden formuleerde de VN 17 duurzame
doelen voor een betere wereld in 2030: de Sustainable
Development Goals . Ze gaan niet alleen over het
milieu, maar ook over armoede, genderongelijkheid,
schoon water en consumptiepatronen. Ingewikkelde,
grensoverschrijdende problemen. Makkelijke oplossingen
zijn er niet, want langetermijndenken botst vaak met de
dagelijkse praktijk.
Voorstanders vinden dat deze doelen een stip op de horizon
zetten. Een teken dat politiek leiders en bedrijven nu echt
de koppen bij elkaar willen steken voor een duurzame
toekomst. Critici noemen het een te complex en idealistisch
wensenlijstje, waarop alles even en dus niks belangrijk is.
Wij vragen wetenschappers: wat is er tot nu toe eigenlijk van
de plannen terechtgekomen? Als we de doelen niet halen,
is er dan iemand verantwoordelijk voor of gooien we de
handdoek in de ring?
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Fe b – M rt
D i 20.0 0 – 21 . 3 0 uur
Acade m i eg e bouw
Aula
On de rde e l van Cursus G eo3 - 50 04
Duurzaam h eid als wereldbeeld

05
Feb

Doelen & dilemma’s
Prof. dr. Barbara Hogenboom
(Latijns-Amerika Studies, UvA)

05
Mrt

Who’s got the right to water?
Mr. dr. Daphina Misiedjan
(Rechten, UU)

12
Feb

De macht van het grote geld
Myriam Vander Stichele
(SOMO)

12
Mrt

Wat de pot schaft
Hanneke Muilwijk, MSc MA
(Planbureau voor de Leefomgeving)

19
Feb

Expeditie Amazone
Dr. Edwin Pos
(Biologie, UU)

19
Mrt

De staat van het klimaat
Prof. dr. Detlef van Vuuren
(Geowetenschappen, UU)

26
Feb

Ladies first En
Dr. Sarah Carmichael (Economische
en Sociale Geschiedenis, UU)

En
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Ode aan

onzekerheid

e r n ie t
O m d a t je
unt
omheen k

We zijn omgeven door onzekerheid. We weten meer níet
dan wel en dat zal nooit veranderen. En toch proberen we te
voorspellen wat er gaat gebeuren en zoeken we houvast in
religie, wetenschap of politiek. Maar is dat wel verstandig?
Wat zou er gebeuren als we onzekerheid vaker zouden
omarmen?
Als er veel op het spel staat is dat niet makkelijk.
Bijvoorbeeld wanneer je als patiënt moet kiezen voor
opereren of niet, of wanneer je moet besluiten of een tbs’er
op verlof mag. We hebben geen glazen bol en zelfs over
het verleden is zekere kennis schaars. Het erkennen van
onzekerheid is daarom een goed idee. Het helpt minder
overhaaste conclusies te trekken en verkeerde beslissingen
te voorkomen. Maar het roept ook vragen op: hoe maak je
dan keuzes en wat moet je geloven?
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Fe b – M rt
Wo 20.0 0 – 21 . 3 0 uur
Acade m i eg e bouw
Aula
On de rde e l van Cursus 20 170 0 030
W e tensc h aps filoso fie
De Jong e Ak ade m ie

06
Feb

Alles onder controle?
Dr. Michiel van Elk
(Sociale Psychologie, UvA)

06
Mrt

Tussen geloven en weten
Prof. dr. Mehdi Dastani
(Kunstmatige Intelligentie, UU)

13
Feb

Nooit meer op proefverlof?
Dr. Marleen Nagtegaal
(WODC)

13
Mrt

Beslissen in de behandelkamer
Prof. dr. Ellen Smets (Medische
Psychologie, Amsterdam UMC)

20
Feb

Onzekere geschiedenis
Dr. Pieter Huistra
(Geschiedenis, UU)

20
Mrt

Tegen beter weten in
Prof. dr. Hedwig te Molder
(Communicatiewetenschap, WUR)

27
Feb

Zonder twijfel geen debat
Dr. Bert N. Bakker (Amsterdam School
of Communication Research, UvA)

27
Mrt

Wat je niet weet
InterScience-avond met wetenschappers
van De Jonge Akademie en muziek
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Filosofisch
Café

geest
S c h e r p t je

12
Mrt

F e b , M rt & M e i
D i 20.15 – 22.0 0 uur
H ofman
C a fé

Van postmodernisme tot
post-truth?
Het postmodernisme zette vraagtekens
bij de mogelijkheid en betekenis van de
waarheid. Volgens sommigen staat het
daarmee aan de basis van het posttruthtijdperk. Maar dr. Johan de Jong
(UU) stelt dat de postmodernisten vaak
onbegrepen zijn. Waar staan ze wel
voor?

Fi losofi e UU & FUF

12
Feb

Utopia
In zijn satirische werk Utopia schetste
Thomas More een samenleving waar
privébezit niet bestaat en religieuze
tolerantie heerst. Hoe interpreteren we
dit werk en wat kunnen we van More’s
utopie leren? Prof. dr. Han van Ruler
(EUR) verbindt de sociale vraagstukken
van toen met die van nu.

14
Mei

Ben je nog jezelf?
Als je depressief bent, is het dan de
ziekte die praat of ben je het zelf? Dr.
Sanneke de Haan (UvT) onderzoekt
de relatie van mensen tot hun
psychiatrische aandoening. Is ‘je echte
ik’ de ‘ik’ zonder medicatie? Of helpt
behandeling juist om jezelf te zijn?

11
7 Apr
Zo 12.0 0 – 1 8 .0 0 uur
Acade m i eg e bouw
V ersc h illende zalen
Fi losofi e UU, Ce ntre for th e
Human iti e s & FUF

07
Apr

Utrechtse Dag van de
Filosofie

“Een leven dat niet onderzocht is, is het niet waard om te leven”, stelde Socrates.
Wie je bent, wat goed is of waar, zijn vragen die je niet kunt beantwoorden zonder de
onderliggende aannames te onderzoeken. Wat is dat ‘ik’ waarover men spreekt? Hoe
rechtvaardig je wat goed of fout is? Heb je toegang tot de waarheid, als die al bestaat?
En hoe ziet die er dan uit?
Tijdens deze dag verrijken filosofen uit Utrecht en daarbuiten je met inzichten om je
wereldbeeld te ordenen of juist overhoop te gooien. Met lezingen en gesprekken over
liefde en identiteit, politiek en morele vooruitgang. Of maak een filosofische wandeling
en bekijk de stad eens van een andere kant.
Reserveer je gratis ticket op utrechtsedagvandefilosofie.nl
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Science Café
Utrecht

a p in d e
We t e n s c h
e t a la g e

Praat mee in het Science Café over partydrugs in de
psychiatrie, toerisme, fobieën en de inhoud van je koelkast.
Schuif aan en laat je verrassen bij het slimste café van
Utrecht!

Feb – Mei
M a 20. 3 0 – 22.0 0 uur
Tivo liVre de n burg
R abo O pen S tage
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18
Feb

15
Apr

Drugs
MDMA zou helpen bij traumabehandeling,
en kleine doses LSD kunnen de
creativiteit vergroten. Experts pleiten
voor de herlancering van partydrugs in
de psychiatrie. Moeten we ons negatieve
beeld over drugs bijstellen? Met o.a.
historicus dr. Stephen Snelders (UU) en
psychofarmacoloog dr. Kim Kuypers (UM).

Angst
Angst is onmisbaar. Het zorgt ervoor
dat we kunnen omgaan met potentieel
gevaar. Maar wat als het je leven
overheerst? Hoe ga je angst te lijf?
Met o.a. klinisch psycholoog dr. GertJan Hendriks (RUN) en experimenteel
psycholoog dr. David Terburg (UU).
I.s.m. De Angstfabriek van Critical Mass.

18
Mrt

20
Mei

Reizen
Op vakantie gaan helpt om te herstellen
van werk en stress. Maar er zijn ook
schaduwzijden aan toerisme: van
natuurschade tot rolkofferterreur.
Kun je nog met goed fatsoen op reis?
Met o.a. cultureel geograaf dr. ir.
Martijn Duineveld (WUR) en cultureel
antropoloog Sterre Gilsing, MSc (UU).

Eten
Wie bepaalt wat jij eet? We dagen je
uit om dit in aanloop naar het Science
Café zelf te onderzoeken. Ontdek de
invloed van foodies , slimme marketing
en je dagelijkse omgeving op jouw
eetpatroon. Durf jij de uitdaging aan?
sg.uu.nl/challenge

Alles onder controle?
Dr. Michiel van Elk
De macht van het grote geld
Myriam Vander Stichele
Utopia
Prof. dr. Han van Ruler
Nooit meer op proefverlof?
Dr. Marleen Nagtegaal
Drugs
Met o.a. dr. Stephen Snelders
Expeditie Amazone
Dr. Edwin Pos
Onzekere geschiedenis
Dr. Pieter Huistra
Ladies first
Dr. Sarah Carmichael
Zonder twijfel geen debat
Dr. Bert N. Bakker

06 FEB
WO 20.00
12 FEB
DI 20.00
12 FEB
DI 20.15
13 FEB
WO 20.00
18 FEB
MA 20.30
19 FEB
DI 20.00
20 FEB
WO 20.00
26 FEB
DI 20.00
27 FEB
WO 20.00

Who’s got the right to water?
Mr. dr. Daphina Misiedjan
Tussen geloven en weten
Prof. dr. Mehdi Dastani
Wat de pot schaft
Hanneke Muilwijk, MSc MA
Van postmodernisme tot post-truth?
Dr. Johan de Jong
Beslissen in de behandelkamer
Prof. dr. Ellen Smets

05 MRT
DI 20.00
06 MRT
WO 20.00
12 MRT
DI 20.00
12 MRT
DI 20.15
13 MRT
WO 20.00

Maart

Doelen & dilemma’s
Prof. dr. Barbara Hogenboom

Februari

Een duik in de diepzee
Dr. Anna de Kluijver en Martijn Bart, MSc

05 FEB
DI 20.00

13 JAN
ZO 13.30

Januari
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De staat van het klimaat
Prof. dr. Detlef van Vuuren
Tegen beter weten in
Prof. dr. Hedwig te Molder
Wat je niet weet
Met wetenschappers van De Jonge Akademie

19 MRT
DI 20.00
20 MRT
WO 20.00
27 MRT
WO 20.00

Academiegebouw
TivoliVredenburg
Academiegebouw
TivoliVredenburg
TivoliVredenburg
Academiegebouw
Academiegebouw

Utrechtse Dag van de Filosofie
Met diverse sprekers
Sharing is caring?
Dr. Thomas Poell
Over dubbeltjes en kwartjes
Dr. Antonie Knigge
Angst
Met o.a. dr. David Terburg
Straatpolitiek
Dr. Femke Kaulingfreks
Je achtergrond op de voorgrond
Dr. Marleen de Witte
Waar kom ik vandaan?
Prof. dr. Henny Bos

07 APR
ZO 12.00
09 APR
DI 20.00
10 APR
WO 20.00
15 APR
MA 20.30
16 APR
DI 20.00
17 APR
WO 20.00
24 APR
WO 20.00

In pursuit of silence
Dr. Kirsten van den Bosch
Ben je nog jezelf?
Dr. Sanneke de Haan
Into the wild
Dr. Martin Drenthen
Eten
Met diverse sprekers
Lo and behold
Dr. Nanna Verhoeff
Speaking truth to power
Eliot Higgins among others

10 MEI
VR 21.15
14 MEI
DI 20.15
17 MEI
VR 21.30
20 MEI
MA 20.30
24 MEI
VR 21.45
28 MEI
DI 20.00

Kijk voor meer informatie op www.sg.uu.nl

4-mei lezing
Caroline de Gruyter
04 MEI
ZA 20.30

Academiegebouw

Universiteitsmuseum

TivoliVredenburg

Universiteitsmuseum

Hofman Café

Universiteitsmuseum

Academiegebouw

Academiegebouw

Speuren in je DNA
Prof. dr. Peter de Knijff

03 APR
WO 20.00

Mei

TivoliVredenburg

In verzet!
Prof. dr. Jacquelien van Stekelenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

02 APR
DI 20.00

April

Reizen
Met o.a. dr. ir. Martijn Duineveld

18 MRT
MA 20.30
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#Protest
in d e
A c t iv is m e
2 1 s te e eu w
Van de ‘gele hesjes’ tot #MeToo en Black Lives Matter.
Protest is springlevend. Toch heeft activisme de laatste
jaren een nieuw gezicht gekregen. Waar we vroeger vooral
de straat opgingen, speelt veel van het huidige protest
zich online af. Met een hashtag of klik ben je al aan het
demonstreren. Drie wetenschappers spreken over de kracht
van het tegengeluid. Hoe ziet hedendaags protest eruit?
Reserveer je gratis ticket op sg.uu.nl/protest

Apr
D i 20.0 0 – 21 . 3 0 uur
Tivo livre de n burg
C loud N ine
Tivo livre de n burg
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02
Apr

09
Apr

Sharing is caring?
Facebook, Twitter en Instagram hebben
het bereik van protestbewegingen
flink uitgebreid. Aandacht en steun zijn
nooit ver weg nu hashtags en beelden
razendsnel de wereld over gaan. Hoe
beïnvloeden sociale media hedendaags
protest? Met mediawetenschapper
dr. Thomas Poell (UvA).

16
Apr

In verzet!
Aan maatschappelijke onvrede geen
gebrek. Maar de stap om te gaan
protesteren is niet zo snel gezet.
Socioloog prof. dr. Jacquelien van
Stekelenburg (VU) onderzoekt hoe en
waarom mensen in verzet komen. Wat
motiveert ze? Wanneer leidt gedeelde
verontwaardiging tot collectieve actie?

Straatpolitiek
Veel jongeren met een migratieachtergrond voelen zich niet geaccepteerd in
de Nederlandse samenleving. En dus
protesteren ze: tégen discriminatie en
vóór gelijkwaardigheid. Filosoof
dr. Femke Kaulingfreks (HS InHolland)
deed tien jaar onderzoek onder met
name migrantenjongeren in Nederland.
Hoe eisen zij hun stem op?

18

Op zoek naar
je roots

mst en
O v e r a f ko
id e n t it e it

Je afkomst is onderdeel van het verhaal dat je over jezelf
vertelt. Het is een anker voor de toekomst. Of je het nu
zoekt in je familiegeschiedenis of de buurt waarin je
bent opgegroeid. Vier wetenschappers spreken over de
menseigen zoektocht naar ‘wortels’, wat je daaruit kunt
afleiden en welke waarde we daaraan toekennen.

Apr
WO 20.0 0 – 21 . 3 0 uur
Acade m i eg e bouw
Aula
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03
Apr

17
Apr

Speuren in je DNA
DNA-onderzoek kan ons iets vertellen
over de overerfelijkheid van bepaalde
eigenschappen en de geografische
herkomst van groepen. Bedrijven als
MyHeritage sporen voor een prikkie je
‘roots’ op. Maar wat kan je aan de hand
van DNA zeggen over een individu? Met
populatiegeneticus prof. dr. Peter de
Knijff (UL).

Je achtergrond op de
voorgrond
Stedelijke millennials omarmen hun
Afrikaanse achtergrond door kleding
van Daily Paper te dragen, hun haar in te
vlechten en naar afrobeats te luisteren.
Antropoloog dr. Marleen de Witte (UvA)
onderzoekt de betekenis van deze subcultuur. Wat vertelt het ons over de relatie
tussen afkomst, identiteit en samenleving?

10
Apr

24
Apr

Over dubbeltjes en kwartjes
Een bakkerszoon wordt al lang niet
meer automatisch bakker. Toch heeft
het milieu waarin je opgroeit nog steeds
veel invloed op de plek waar je terecht
komt. Socioloog dr. Antonie Knigge (UU)
onderzoekt de wisselwerking tussen
genen, familie en instituties. Hoe bepaalt
je afkomst je toekomst?

Waar kom ik vandaan?
Weten wie je biologische ouders zijn is
een mensenrecht. Sinds 2004 mogen
spermadonoren om die reden ook niet
meer anoniem doneren. Is opgroeien
moeilijker als je je biologische ouders
niet kent? Met sociaal wetenschapper
prof. dr. Henny Bos (UvA).
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21
4 Mei
Z a 20. 3 0 – 21 . 3 0 uur
Acade m i eg e bouw
Aula

4-mei
lezing

n en
H e r in n e r e
en
v o o r u it k ij k

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de Europese eenwording in
een stroomversnelling terecht. Nu staat ze onder druk. Kan de
complexe Europese geschiedenis ons helpen het heden beter
te begrijpen? Europacorrespondent en columnist Caroline de
Gruyter (NRC Handelsblad) spreekt dit jaar de herdenkingslezing
uit. De avond wordt afgesloten met een optreden van celliste
Geneviève Verhage (Cello Octet Amsterdam).
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.

22

EN

Escape
ma &
S il e n t c in e
s c ie n c e
Do you sometimes dream of getting away from city noise,
endless crowds and constant connectivity? You’re not the
only one. Come join us after dark at Utrecht University’s
old botanical garden for a movie + discussion. Bring
your own blanket, snacks and drinks. We give you a pair
of headphones. What is so attractive about the idea of
escaping?
Doors open 30 minutes before showtime. Please be on
time.
Get your free tickets at sg.uu.nl/escape

Utrecht Un ive rs it y Mus e um
Oude Hortus
Utrecht Un ive rs it y Mus e um &
B rom m e rb ios

23

May
10

In pursuit of silence
This film takes us on a journey around
the globe in search for silence: from the
bustling streets of Mumbai to a Japanese
tea ceremony. What is our relationship with
silence? And how does noise affect our
lives? Intro by environmental psychologist
Dr Kirsten van den Bosch (RUG).
21.15 – 23.15 hrs

May
17

Into the wild
The idea of leaving everything behind
to pursue a life in the wild, appeals to
many. Where does our fascination for
wild nature come from? Does it really
offer a way out of the perils of modern
life? Intro by environmental philosopher
Dr Martin Drenthen (RU).
21.30 – 00.30 hrs

May
24

Lo and behold
A life without the internet has become
unimaginable. In this documentary
Werner Herzog explores the history and
present of the world wide web. Is it one
of the greatest revolutions humanity has
experienced? Intro by media scholar
Dr Nanna Verhoeff (UU).
21.45 – 00.00 hrs

24

25

EN

Speaking truth
to power

gcat
T h e B e ll in
method

Investigative journalism is essential to a healthy democracy.
Today, it has come under threat across the world. In many
countries authoritarian rulers limit the freedom and resources of
journalists. Meanwhile, fake news seems to travel faster than the
truth, sowing doubt and division among countries such as Russia
and the U.S.
According to Eliot Higgins, founder of citizen journalist’s
organisation Bellingcat, we do not have to stand on the sidelines.
Bellingcat uses social media, Google Earth and online documents
to monitor those who are in power. It proved that the Kremlin was
involved in the downing of flight MH17, and revealed the identities
of the suspects responsible for poisoning double agent Skripal.
Now Higgins wants to empower citizens to take control of their
own digital life and consciously use technology. How can we
apply Bellingcat’s methods to more effectively speak truth to
power on a local level?

May 28
TU E 20.0 0 – 21 . 3 0 H RS
Utrecht Un ive rs it y Ha ll
Aula
Re s i de nti e s i n utrecht
i m pak t
de scarte s ce ntre
UU h onours co lleg e
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Mis niets!
Altijd on demand
Soms zit de zaal vol en moeten we mensen
teleurstellen. Gelukkig biedt Studium Generale de
meeste lezingen ook online aan, als stream of opname
via sg.uu.nl of YouTube. Daar vind je wat je miste
en kun je op je gemak terugluisteren wat je eerder
hoorde.
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. En
natuurlijk blijft iedereen altijd welkom in de zaal.

facebook.com/studiumgenerale.uu
twitter.com/SG_UU
instagram.com/studiumgenerale.uu
youtube.com/studiumgeneraleuu
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Colofon
Publicatiedatum
1 januari 2019
Vormgeving
Frank-Jan van Lunteren (collageboys.nl)
Drukwerk
Xerox
Fotografie
Cover: Marina Vitale/unsplash.com, p.4: Ryan Loughlin/
unsplash.com, p.6: complize/photocase.com, p.8: etorres69/
photocase.com, p.10: Adrien Ledoux/unsplash.com, p.12:
Jan Willem Groen Fotografie, p.16: busdriverjens/photocase.
com, p.18: busdriverjens/photocase.com, p.20: complize/
photocase.com, p.22: Max van den Oetelaar/unsplash.com,
p.24: Artem Bali/pexels.com, p.26: Fancycrave/unsplash.com

28

Hoe bepaalt je afkomst je
toekomst?

Moeten we ons negatieve beeld
over drugs bijstellen?

Hoe ga je om met onzekerheid als
je leven op het spel staat?

