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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 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. Let op: dit
seizoen is een reservering noodzakelijk.

Reserveer je gratis ticket via sg.uu.nl
vanaf 21 dagen voor tijd

POSTADRES

CONTACT

Studium Generale
Newtonlaan 231
3584 BH Utrecht

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

Voorwoord
Afstand

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

SG & CORONA
We hopen je in de zaal te ontmoeten dit voorjaar.
Voor een plek heb je wel een reservering nodig.
Die maak je direct via onze website, sg.uu.nl. Of we
verwijzen je daar door naar onze partners om op hun
site een ticket te bemachtigen. 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 Facebook, Twitter
of Instagram, waar we je artikelen, documentaires en
meer verdieping aanraden.

facebook.com/studiumgenerale.uu

Hoe roeriger de tijden, hoe meer behoefte aan
reflectie. Even afstand nemen van de waan van
de dag om te overdenken wat echt belangrijk is.
Maar nu afstand houden al maanden het devies is,
ervaar ik steeds sterker dat reflectie ook vraagt om
nabijheid. Om aan het denken gezet te worden, moet
iets je raken. En dat hoeft niet fysiek te zijn.
De afgelopen maanden hebben jullie gelukkig
toch wetenschappers kunnen ontmoeten, vaak

Programmamanager

JESSIE
WA ALWIJK

online en soms in klein gezelschap. Daaruit putten
wij de energie om nieuwe programma’s te blijven
maken. Aan mooie thema’s om op te reflecteren en
je door mee te laten voeren geen gebrek. Maar ik
kan niet wachten tot afstand weer iets is wat we af
en toe willen nemen, niet wat we zoveel mogelijk
moeten houden. Voorlopig blijft reserveren voor een
schaarse zitplaats dus de standaard, en is de chat op
YouTube de plek om vragen en reflecties te delen.
Blijf dat vooral doen!

Directeur Studium Generale

MAUD
R ADSTAKE

Programmateam

LAURA
MOL

ERWIN
MA AS

NIENKE
DE HA AN

GARY
SHEIKK ARIEM

TESSA
DE VRIES

NIELS
TJOONK

instagram.com/studiumgenerale.uu
twitter.com/SG_UU
youtube.com/studiumgeneraleuu
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Science Café

08
FEB

Utrecht

Talkshow met échte experts
Wanneer gaan we niet meer dood aan kanker? Is de macht
van sociale mediabedrijven te groot? Wat moet er anders
in onze omgang met dieren? In drie nieuwe Science Cafés
gaan we met wetenschappers in gesprek over de grote
vragen van onze tijd. Kom ook en discussieer mee.

01
MRT

20. 30 – 22 .00 UUR
TIVOLIVREDENBURG
HERTZ

Hoe machtig zijn sociale
media?
De Netflix-documentaire The Social
Dilemma is een wereldwijde hit.
Experts schetsen er een ontluisterend
beeld van de techwereld, waar geld
verdienen het doel is, onze data het
product, en manipulatie het middel.
Zijn de gevolgen van sociale media
echt zo desastreus en ontwrichtend?
Met o.a. mediawetenschapper prof. dr.
José van Dijck (UU) en communicatiewetenschapper dr. Brahim Zarouali (UvA).

12
APR

Kanker: wachten op een
wondermedicijn?
We weten allemaal wat voor een slopende
ziekte kanker is. En dus is het collectieve
verlangen naar een wondermedicijn groot.
Iedere kleine stap in die richting haalt de
kranten. Maar zijn onze verwachtingen
van de wetenschap niet te hoog? Met o.a.
kankeronderzoeker prof. dr. Boudewijn
Burgering (UMC Utrecht) en medisch
ethicus dr. Dorothea Touwen (LEI).

Hoe mens en dier gezond
samen kunnen leven
Mens en dier leven dichter op elkaar dan
ooit. De uitbraak van het coronavirus
liet zien dat verlies van leefgebied
voor wilde dieren én intensieve
veeteelt gezondheidsrisico’s met zich
meebrengen. Voor de mens en de
dieren om ons heen. Wat moet en kan er
anders in onze omgang met dieren? Met
dierwetenschapper prof. dr. Saskia Arndt
(UU) en epidemioloog prof. dr. Arjan
Stegeman (UU).

6

7

Interview #1

Science Sessions
Wetenschappers over de
vragen van nu
Wat houdt de wetenschap bezig in deze uitzonderlijke tijden?
Dat vragen we ons af in de Science Sessions. We interviewen
wetenschappers over onderwerpen die ineens extra relevant
zijn geworden in de coronacrisis of onderwerpen die juist
ondergesneeuwd dreigen te raken. Verrassend en actueel. De
gasten worden later op de website bekend gemaakt, en de
interviews worden gestreamd via onze kanalen.

De eerder opgenomen Science Sessions zijn nu als
podcast terug te luisteren via sg.uu.nl/podcast

Planoloog en politicoloog
prof. dr. Maarten Hajer (UU)

10
FEB
31
MRT
19
MEI

Voorstelling #1
Prof. dr. Maarten Hajer

Interview #2
Gast wordt nog bekend
gemaakt.

Voorstelling #2
Gast wordt nog bekend
gemaakt.

11
FEB
12
FEB
15
APR
16
APR

De Futuristen
Denk mee over de toekomst
van werk
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.
Op donderdagavond interviewen we een spraakmakende gast. Op
vrijdagavond presenteren acteurs, schrijvers en muzikanten een
unieke voorstelling geïnspireerd op dat gesprek.

20.00 – 20.45 UUR

20.00 – 21. 30 UUR

LIVESTREAM: ZIE SG.UU.NL

INTERVIEW: ACADEMIEGEBOUW ( AUL A )
VOORSTELLING: TIVOLIVREDENBURG (PANDOR A )

I. S.M. TIVOLIVREDENBURG

I. S.M. NIEUW UTRECHTS TONEEL &
DESCARTES CENTRE
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In kaart

gebracht
Over de gebreken en gevolgen
van kaarten

15
FEB

Hoe kaartenmakers de
wereld in beeld brachten

19
APR

De geheimen van de
zeebodem

Hoewel de tijd van de grote ontdekkingsreizigers voorbij is,
worden er nog steeds nieuwe werelden in kaart gebracht.
De kaartenmakers van nu speuren op de oceaanbodem, of
zorgen dat jij gemakkelijk naar een restaurant navigeert.
Geen enkele kaart is definitief. En achter elke schijnbaar
neutrale weergave schuilen de keuzes van de cartograaf.
Wat zijn daar de gevolgen van?

20.00 – 21. 30 UUR
ANATOMIEGEBOUW
SNIJZ A AL

Ze moesten het doen zonder geavanceerde satellieten, laserapparatuur en
camera’s. En toch wisten Vespucci en
Barentsz ons beeld van de wereld
ingrijpend te veranderen. Hoe deden ze
dat? Historisch cartograaf dr. Marco van
Egmond (UU) over het vakmanschap en
de gebreken van de kaartenmakers van
vroeger.

Voor de topografie van de zeebodem
krijgen we nog een dikke onvoldoende.
Slechts 10 tot 12% van de diepzee is in
kaart gebracht. Marinegeoloog dr. Furu
Mienis (NIOZ) laat zien waar we nu staan.
Wat valt er nog te ontdekken? En wie
heeft er eigenlijk belang bij een complete
kaart van de zeebodem?

22
MRT

17
MEI

What makes maps fair?

EN

With mapmaking, there is always the
risk of being left out. Imagine you’re a
businessowner who doesn’t get included
in Google’s dataset. The consequences
are real. Feminist cartographer Dr Britta
Ricker (UU) takes a critical look at the
power of mapmakers. According to her,
everyone deserves a place on the map.
How can we make that happen?

Kunnen we met
hoogtekaarten een ramp
voorkomen?
Geodeet prof. dr. ir. Ramon Hanssen (TU
Delft) maakt hoogtekaarten met ultraprecieze lasers en zwaartekrachtmeters.
Zo kan hij bodemdalingen en verhogingen
op de millimeter nauwkeurig volgen. En
dat is van levensbelang. Want hoe veilig
woon je naast een dijk, bij een mijn of op
een gasbel?

10

11
20.00 – 21. 30 UUR

Weg van de

ACADEMIEGEBOUW
AUL A

weerstand

ONDERDEEL VAN DE CURSUS
GEO3-5004
DUURZ A AMHEID ALS WERELDBEELD

Wie of wat houdt een duurzame
wereld tegen?
Het duurzaamheidsevangelie krijgt wereldwijd steeds meer
volgers. Maar ondanks de miljoenen mensen die de straat
op gaan voor een beter klimaat, boeken we nauwelijks
vooruitgang. Onze voedselketen is verre van duurzaam en
de mondiale CO2-uitstoot is het afgelopen decennium zelfs
gestegen. Wie of wat houdt ons tegen? En hoe doorbreken
we de impasse?
In deze reeks onderzoeken we met wetenschappers waar
de weerstand zit. Welke invloed hebben klimaatsceptici
en complotdenkers op het klimaatdebat? Hoe voedt
de industrie onze autoverslaving? En waarom zijn
milieuactivisten hun leven vaak niet zeker? Over lobbyisten,
twijfelzaaiers en het recht van de rijkste.

I. S.M. FACULTEIT
GEOWETENSCHAPPEN

16
FEB
23
FEB

How we got addicted to
cars

EN

Ecological economist Prof Julia
Steinberger (University of Lausanne)

Why Indigenous earth
defenders are being
silenced

09
MRT

De wetenschap wantrouwen?
Over complotdenkers en
klimaatsceptici
Interdisciplinair socioloog dr. Jaron
Harambam (KU Leuven)

EN

16
MRT

Hoe we illegale dierenhandel
in stand houden

23
MRT

Groene revolutie in de
rechtszaal

Criminoloog dr. Daan van Uhm (UU)

Maya anthropologist Dr Genner Llanes
Ortiz (LEI)

02
MRT

Waar blijft de duurzame
landbouw?
Politicoloog dr. Herman Lelieveldt
(UCR)

Jurist en schrijver mr. dr. Laura Burgers
(UvA)

12

13
20.00 – 21. 30 UUR

The bigger

ACADEMIEGEBOUW
AUL A

picture

ONDERDEEL VAN DE CURSUS
202000030
WETENSCHAPSFILOSOFIE

Over oorzaak-gevolg in een
complexe wereld

I. S.M. FACULTEIT SOCIALE
WETENSCHAPPEN,
BÈTAWETENSCHAPPEN EN
GEESTESWETENSCHAPPEN

De wetenschap is een lange zoektocht naar samenhang,
regelmaat, wetmatigheden en oorzaak-gevolg relaties. Van
het een komt het ander. Er valt geen mus van het dak zonder
reden. Maar wat als die samenhang zo complex is dat je er
geen zicht op hebt?
Of het nu gaat om stijgende criminaliteitscijfers, groeiende
ongelijkheid of de opwarming van de aarde. Pasklare
antwoorden voor die problemen zijn er niet. Erkennen dat
sommige problemen ingewikkelder zijn dan we denken, kan
ons helpen om nieuwe oplossingen te vinden.
In deze serie laten experts uit verschillende vakgebieden
hun licht schijnen op complexe systemen: van het brein
en de genetica, tot het rechtssysteem en kunstmatige
intelligentie. Kunnen we door het grotere plaatje te bekijken
de werkelijkheid beter begrijpen?

17
FEB

Over systeemverandering en
duurzaamheidstransformaties

24
FEB

De psychische stoornis als
netwerk van symptomen

03
MRT

Voorbij misdaad en straf

Duurzaamheidsonderzoeker dr. Joost
Vervoort (UU)

Psychometrist prof. dr. Denny
Borsboom (UvA)

Strafrechtjurist prof. mr. Jacques
Claessen (UM)

10
MRT

Van het een kwam het ander

17
MRT

Kunnen we kunstmatige
intelligentie nog doorgronden?

24
MRT

How our environment
affects our health

Filosoof en historicus dr. Jacques
Bos (UvA)

Computerwetenschapper dr. Dieuwke
Hupkes (FAIR)

Epidemiologist Dr Virissa Lenters
(UU)

EN

Science Session #8
N.n.b.
De Futuristen - Interview #1
Prof. dr. Maarten Hajer
De Futuristen - Voorstelling #1
Prof. dr. Maarten Hajer
Hoe kaartenmakers de wereld in beeld brachten
Dr. Marco van Egmond
How we got addicted to cars
Prof. dr. Julia Steinberger
Over systeemverandering en duurzaamheidstransformaties / Dr. Joost Vervoort
Why Indigenous earth defenders are being
silenced / Dr. Genner Llanes Ortiz
De psychische stoornis als netwerk van
symptomen / Prof. dr. Denny Borsboom

10 FEB
WO 20.00
11 FEB
DO 20.00
12 FEB
VR 20.00
15 FEB
MA 20.00
16 FEB
DI 20.00
17 FEB
WO 20.00
23 FEB
DI 20.00
24 FEB
WO 20.00

Bibliotheek Neude

Voorbij misdaad en straf
Prof. mr. Jacques Claessen
Talkshow: over gender, boeken en beeldvorming
Met o.a. Saskia Pieterse
De wetenschap wantrouwen? Over complotdenkers en klimaatsceptici / Dr. Jaron Harambam
Van het een kwam het ander
Dr. Jacques Bos
Corona: 1 jaar later
Met o.a. prof. dr. Marion Koopmans
Hoe we illegale dierenhandel in stand houden
Dr. Daan van Uhm
Kunnen we kunstmatige intelligentie nog
doorgronden? / Dr. Dieuwke Hupkes
What makes maps fair?
Dr. Britta Ricker
Groene revolutie in de rechtszaal
Mr. dr. Laura Burgers
How our environment affects our health
Dr. Virissa Lenters
IS en de staat van het jihadisme
Met o.a. prof. dr. Beatrice de Graaf
Mary Shelley - Frankenstein
Dr. Dan Hassler-Forest
Science Session #9
N.n.b.

03 MRT
WO 20.00
08 MRT
MA 20.00
09 MRT
DI 20.00
10 MRT
WO 20.00
15 MRT
MA 20.00
16 MRT
DI 20.00
17 MRT
WO 20.00
22 MRT
MA 20.00
23 MRT
DI 20.00
24 MRT
WO 20.00
29 MRT
MA 20.00
30 MRT
DI 20.00
31 MRT
WO 20.00

Bibliotheek Neude

De Futuristen - Voorstelling #2
N.n.b.
Utrechtse Dag van de Filosofie
Met o.a. prof. dr. Nancy Fraser
De geheimen van de zeebodem
Dr. Furu Mienis
Jane Austen - Pride and Prejudice
Dr. Barnita Bagchi

16 APR
VR 20.00
18 APR
ZO 10.00
19 APR
MA 20.00
20 APR
DI 20.00

De terugkeer van rechts-extremisme
Met o.a. prof. dr. Sarah de Lange
De trekvogel als vliegende spion
Dr. Eva Kok
Kunnen we met hoogtekaarten een ramp
voorkomen? / Prof. dr. ir. Ramon Hanssen
Over de aanpassingskracht van planten
Dr. Charlotte Gommers
Science Session #10
N.n.b.
Waarom insecten onmisbaar zijn
Dr. Eelke Jongejans

10 MEI
MA 20.00
11 MEI
DI 20.00
17 MEI
MA 20.00
18 MEI
DI 20.00
19 MEI
WO 20.00
25 MEI
DI 20.00

Hebben schimmels de toekomst?
Prof. dr. Han Wosten
Radicalisering in coronatijd
Prof. dr. Kees van den Bos

01 JUN
DI 20.00
07 JUN
MA 20.00

JUNI

4-mei lezing
Ellen Deckwitz

04 MEI
DI 20.30

MEI

Anatomiegebouw

De Futuristen - Interview #2
N.n.b.

15 APR
DO 20.00

TivoliVredenburg

Botanische Tuinen
Utrecht

Botanische Tuinen
Utrecht

Livestream

Botanische Tuinen
Utrecht

Anatomiegebouw

Botanische Tuinen
Utrecht

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Hoe mens en dier gezond samen kunnen leven
Met o.a. prof. dr. Saskia Arndt

TivoliVredenburg

Livestream

Academiegebouw

Academiegebouw

Anatomiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

12 APR
MA 20.30

APRIL

TivoliVredenburg

Waar blijft de duurzame landbouw?
Dr. Herman Lelieveldt

02 MRT
DI 20.00

Academiegebouw

Hoe machtig zijn sociale media?
Met o.a. prof. dr. José van Dijck

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

Anatomiegebouw

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Livestream

TivoliVredenburg

01 MRT
MA 20.30

MAART

Kanker: wachten op een wonder-medicijn?
Met o.a. prof. dr. Boudewijn Burgering

08 FEB
MA 20.30

FEBRUARI
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08
MRT

Hoe romans je blik op de wereld
kunnen veranderen
Een roman is niet zomaar een meeslepend liefdesverhaal of
een spannende thriller. Een goed boek kan je een nieuwe
blik bieden op maatschappelijke issues of persoonlijke
worstelingen. Het zijn producten van de tijd en maatschappij
waarin ze geschreven zijn, en geven daar soms kritiek op.
Welke macht geeft dat een boek? Zou de wereld een betere
plek zijn als er meer romans werden gelezen?

Talkshow: over gender,
boeken en beeldvorming
De meest voorkomende beroepen onder
vrouwelijke boekpersonages zijn in 2021
nog steeds huisvrouw en sekswerker.
Op Internationale Vrouwendag gaan we
in gesprek over framing, stereotypering
en ontbrekende stemmen in de
literatuur en de media. Talkshow met
o.a. literatuurwetenschapper dr. Saskia
Pieterse (UU).

In deze serie onderzoeken we de invloed van schrijvers en
hun werk op de lezer en de samenleving.

30
MRT
20.00 – 21. 30 UUR
8 MRT: ACADEMIEGEBOUW ( AUL A )
30 MRT / 20 APR: BIBLIOTHEEK NEUDE (THE ATER)
I. S.M. BIBLIOTHEEK UTRECHT

Mary Shelley
Frankenstein
Met Frankenstein vond Mary Shelley
eigenhandig het sciencefictiongenre uit.
Waarom is het verhaal over een monster
en zijn maker tot op de dag van vandaag
zo populair? Mediawetenschapper dr.
Dan Hassler-Forest (UU) legt uit wat deze
roman ons vertelt over mens-zijn.

20
APR

Jane Austen
Pride and Prejudice

EN

Many will know Austen’s story from one
of its film or TV adaptations. It set the bar
for swoonworthy romance. According to
literary scholar Dr Barnita Bagchi (UU) it
also has more to offer, as a sharp satire on
love, marriage and social class.

18

19

Corona

1 jaar later

15
MRT

Terugblikken en vooruitkijken
Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde
vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende
maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen
dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en
andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke
blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien
wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?
Een avondvullend programma met tafelgesprekken, columns en muziek.
Over hectiek op de IC’s, de race naar een vaccin, wantrouwen tegen de
overheid en wat het opleggen van gedragsregels met ons doet.

LINE-UP
20.00 – 22 . 30 UUR
TIVOLIVREDENBURG
GROTE Z A AL
I. S.M. TIVOLIVREDENBURG

Met o.a. viroloog prof. dr. Marion Koopmans (EUR
& RIVM), immunoloog prof. dr. Cécile van Els (UU
& RIVM), sociaal psycholoog prof. dr. Kees van
den Bos (UU), econoom dr. Sandra Phlippen (ABN
AMRO), spoedeisendehulparts Gor Khatchikyan,
wetenschapsjournalist Maarten Keulemans en
cabaretier Kiki Schippers.

20

21

Hoe krijgen we
vat op extreem

29
MRT

gedachtegoed?
Over jihadisme,
rechts-extremisme en
coronaradicalisering

Bij radicalisering denken we al gauw aan individuen en
hun daden. Maar achter zo’n daad gaat vaak een wereld
van beïnvloeding schuil. Gelijkgestemden vinden elkaar
online en verspreiden zo hun gedachtegoed. Hoe krijg je
zicht op deze netwerken die onder de oppervlakte aan
kracht winnen? Wanneer noemen we iemand radicaal en
wanneer niet? En wat zijn de maatschappelijke gevolgen
van het groeiende extremisme? Drie avonden over de vele
verschijningsvormen van hedendaagse radicalisering.

20.00 – 21. 30 UUR
TIVOLIVREDENBURG
HERTZ
I. S.M. HUB SECURIT Y IN OPEN SOCIETIES

10
MEI

De terugkeer van rechtsextremisme
Utøya, Halle en Christchurch. De
afgelopen jaren zien we wereldwijd een
opleving van rechts-extremistisch geweld.
Sympathisanten van de aanslagplegers
laten ook in Nederland steeds vaker
van zich horen. Ze vinden elkaar online.
Hoe kan het dat rechts-extremistisch
gedachtegoed steeds meer mainstream
lijkt te worden? Met o.a. politicoloog prof.
dr. Sarah de Lange (UvA).

07
JUN

IS en de staat van het
jihadisme
Vanaf een afstand leek IS een rommelig
samenraapsel van jihadisten. Maar uit
duizenden interne documenten die de
New York Times verzamelde, bleek het
kalifaat strak georganiseerd. Hoe stak de
organisatie in elkaar? Wat dreef radicale
moslims om naar Syrië af te reizen? En is
het kalifaat definitief op zijn retour? Met
o.a. historicus prof. dr. Beatrice de Graaf
(UU).

Radicalisering in coronatijd
Volgens de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid
dragen de coronamaatregelen bij aan de
ontwikkeling van radicaal gedachtegoed.
Een aanzienlijke groep mensen wantrouwt
de overheid en trekt wetenschappelijke
kennis in twijfel. Wie zijn ze? En vormen ze
inderdaad een gevaar voor de nationale
veiligheid? Met o.a. sociaal psycholoog
prof. dr. Kees van den Bos (UU).

22

23

Utrechtse Dag

van de Filosofie

18
APR

De Utrechtse Dag van de Filosofie daagt je uit om jezelf, anderen
en de wereld om je heen kritisch te bevragen. Verandert Netflix
ons in passieve nihilisten? Is er een objectieve waarheid? En hoe
wordt schoonheid geleefd en beleefd?
Word luisterend wijzer, ga in gesprek met filosofen of scherp
je geest tijdens een filosofische wandeling. Met o.a. botanisch
filosoof dr. Norbert Peeters (LEI), techniekfilosoof Nolen Gertz
(UT) en literatuurwetenschapper dr. Cathelein Aaftink (UU).

Reserveer vanaf 28 maart je gratis ticket op
www.utrechtsedagvandefilosofie.nl

LIVESTREAM

EN

20.00 – 21. 30 UUR
10.00 – 19.00 UUR
ACADEMIEGEBOUW
VERSCHILLENDE Z ALEN
I. S.M. FILOSOFIE UU & FUF

Naast een veelzijdig dagprogramma dat live te
bezoeken is streamen we een online lezing door de
gerenommeerde politiek filosoof prof. dr. Nancy Fraser
(The New School, New York).

24

25

Door de ogen
van de natuur

Een onuitputtelijke bron van
verwondering

11
MEI

De trekvogel als vliegende
spion

25
MEI

Waarom insecten onmisbaar
zijn

Door nieuwe wetenschappelijke inzichten leren we de
natuur steeds beter begrijpen. Hoe ze zich aanpast aan
nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld, en hoe al haar
onderdelen vernuftig met elkaar verbonden zijn. Tijdens
deze serie intieme lezingen in de Botanische Tuinen Utrecht
nemen we je mee op ontdekkingstocht door de wereld van
trekvogels, insecten, planten en schimmels. Wat betekent
het om door de ogen van de natuur te kijken?
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Jaarlijks leggen ze meer dan 5.000
kilometer af zonder te stoppen voor eten
of een slaappauze. Trekvogelecoloog
dr. Eva Kok (NIOZ) volgt de routes van
trekvogels als de kanoet. Dat leert haar
niet alleen wat over het gedrag van de
vogels. Ze zijn ook vliegende spionnen die
doorgeven hoe natuurgebieden ver weg
veranderen.

Dat het niet goed gaat met de insecten
in Nederland is geen nieuws meer. Maar
hoe de natuur daar precies onder lijdt,
is minder bekend. Ecoloog dr. Eelke
Jongejans (RU) vertelt over de cruciale rol
van hommels, kevers en zweefvliegen in
ons ecosysteem. Waarom is het hoog tijd
om ons te gaan verdiepen in insecten?
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Over de aanpassingskracht
van planten
Wist je dat er planten met snorkels
bestaan? En sommige mossen
helemaal uitdrogen en toch overleven?
Plantenfysioloog dr. Charlotte Gommers
(WUR) onderzoekt hoe planten hun
omgeving waarnemen en zich daarop
aanpassen. Ze neemt ons mee in deze
wondere wereld waar hard wordt
gestreden om het licht.

Hebben schimmels de
toekomst?
Schimmels zijn populair. Van hippe
startups die oesterzwammen kweken
op koffiedik, tot designers die er
biomaterialen van maken. Waarom zijn
schimmels zulke bijzondere bouwstenen?
Microbioloog prof. dr. Han Wosten (UU)
vertelt over recente ontwikkelingen in het
schimmelonderzoek en werpt zijn blik op
een schimmelrijke toekomst.
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4 mei- lezing
Actueel herdenken
Met deze lezing koppelt de Universiteit Utrecht de nationale
herdenking aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Het is
tevens een eerbetoon aan prof. 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.
Dit jaar zal dichter en columnist Ellen Deckwitz de 4 mei-lezing
geven. Over herinnering, zwijgen en de (on)macht van taal.
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HOE KRIJGEN WE VAT OP EXTREEM
GEDACHTEGOED?

ZIJN SOCIALE MEDIA ECHT ZO
MACHTIG ALS WE DENKEN?

ZOU DE WERELD EEN BETERE PLEK
ZIJN ALS ER MEER ROMANS WERDEN
GELEZEN?

