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Zet aan tot denken.
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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. Gratis
toegankelijk voor iedereen.

POSTADRES

CONTACT

Studium Generale
Newtonlaan 231
3584 BH Utrecht

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

Voorwoord
Het jaar van...

Programmalocaties: zie sg.uu.nl/contact/locaties
2021 stond in het teken van corona. Net als het
jaar ervoor. En met een beetje pech zal het in
2022 niet veel anders zijn. En toch… Toch is het
ontzettend belangrijk om na te blijven denken
over de wereld van morgen, om vragen te stellen
die ertoe doen. Ondanks de neiging om ons in
tijden van crisis terug te trekken. Ik hoop dat
het voorjaarsprogramma dat nu voor je ligt,
hier een beetje aan bij kan dragen. Samen met
wetenschappers stellen we fundamentele en
actuele vragen, over hoe de mens grip probeert
te krijgen op de tijd, welke materialen onmisbaar
zijn voor een duurzame toekomst, en hoe we
van het slavernijverleden een gedeeld verleden
kunnen maken. Dat en nog veel meer. Denk en
discussieer je met ons mee?

CORONA
We hopen je in de zaal te ontmoeten dit voorjaar.
Soms heb je daarvoor een (gratis) ticket nodig.
Check onze website voor de laatste informatie en
reserveerlinks. Vanuit huis meekijken en -praten kan
altijd, via de livestream. Door je aan te melden voor de
nieuwsbrief of ons te volgen op social media, loop je
eventuele wijzigingen nooit mis.

sg.uu.nl/subscribe
facebook.com/studiumgenerale.uu
instagram.com/studiumgenerale.uu
twitter.com/SG_UU
youtube.com/studiumgeneraleuu

MacRein / photocase.com

Welkom bij

Programmamanager

JESSIE
WA ALWIJK

Programmateam

LAURA
MOL

ERWIN
MA AS

GARY
SHEIKK ARIEM

NIENKE
DE HA AN

TESSA
DE VRIES

NIELS
TJOONK

4

5

Science Café
Utrecht

07
FEB

Ouderdom

04
APR

ADHD

Talkshow met échte experts
Waarom hebben we zoveel moeite met ouder worden?
Hoe ontstaat massahysterie? Is het brein van iemand met
ADHD anders? En kunnen we criminelen verantwoordelijk
houden voor hun misdaden als vrije wil niet bestaat? In het
Science Café zoeken we samen met wetenschappers naar
antwoorden.

20. 30 – 22 .00 UUR
TIVOLIVREDENBURG
HERTZ OF R ABO OPEN STAGE
TIVOLIVREDENBURG
complize / photocase.com

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?
En hoe kunnen we ouder worden
draaglijker en aantrekkelijker maken?
Met psycholoog prof. Liesbeth Woertman
(UU), verplegingswetenschapper prof.
Marieke Schuurmans (UMC Utrecht) en
verouderingsbioloog dr. Peter de Keizer
(UMC Utrecht).

Het aantal ADHD-diagnoses is de
afgelopen tien jaar verdubbeld. Welke
impact heeft die diagnose op een patiënt?
Wat betekent het om ADHD te hebben?
En hoe past deze toename in de huidige
trend van hokjesdenken en psychische
labels plakken? Met o.a. psycholoog
prof. Leon Kenemans (UU) en filosoof
dr. Sander Werkhoven (UU).

07
MRT

09
MEI

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 criminoloog dr. Abdessamad
Bouabid (EUR), filosoof Linde van
Schuppen (RU) en mediawetenschapper
dr. Dan Hassler-Forest (UU).

Vrije wil
Bestaat de vrije wil? De nieuwste
onderzoeken uit de neuropsychologie
laten zien dat ons brein al een besluit
neemt voordat we iets doen. Wat betekent
dit voor de verantwoordelijkheid die
we dragen voor ons eigen gedrag? Met
filosoof dr. Niels van Miltenburg (UU),
biopsycholoog prof. Sarah Durston (UMC
Utrecht) en filosoof en psychiater prof.
Gerben Meynen (UU).

6

7

De Duiders
Wetenschappers over het nieuws
van de dag
Heb jij ook behoefte aan scherpe duiding van de actualiteit? In De
Duiders geeft elke maand een wetenschapper tekst en uitleg bij
de stroom aan nieuwsberichten die ons dagelijks 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

smovic / photocase.com

09
FEB
07
APR
10
MEI

8

9
20.00 – 21. 30 UUR

Tot op de

ACADEMIEGEBOUW
AUL A

bodem

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

Waarom onze omgang met
grondstoffen radicaal anders
moet

COPERNICUS INSTITUUT VOOR DUURZAME
ONT WIKKELING (UU) & STR ATEGISCH THEMA
PATHWAYS TO SUSTAINABILIT Y (UU)

Zonnepanelen op daken, windmolens in zee en oplaadpalen
voor elektrische auto’s op straat. Een duurzame toekomst
is binnen handbereik. Toch vergeten we vaak dat deze
‘groene’ oplossingen ook gemaakt moeten worden. Van
grondstoffen die net als fossiele brandstoffen een spoor van
vervuiling en uitbuiting achter kunnen laten.
Willen we een duurzame toekomst voor iedereen, dan
moeten we onze omgang met materialen veranderen. Van
het delven van grondstoffen uit de aarde, het produceren
van ons geliefde mobieltje, tot het (her)gebruik van
producten. In deze serie onderzoeken wetenschappers
de volledige productieketen. Hoe bouwen we een écht
duurzame toekomst?

przemekklos / photocase.com

15
FEB

Een nieuwe blik op
duurzaamheid

01
MRT

Uitbuiting, uitputting en vervuiling: wie is verantwoordelijk?

15
MRT

Is een wereld zonder afval
mogelijk?

Politicoloog en planoloog prof. Maarten
Hajer (UU)

Duurzaamheidswetenschapper
prof. Walter Vermeulen (UU) & jurist
prof. Liesbeth Enneking (EUR)

Milieuwetenschapper prof. Ernst Worrell
(UU) & scheikundige dr. Ina Vollmer (UU)

22
FEB

Hoe stillen we onze
grondstofhonger?

08
MRT

Wat de archeologie ons leert
over duurzaamheid

22
MRT

Building a sustainable
future

Industrieel ecoloog dr. Benjamin
Sprecher (TU Delft) & antropoloog
prof. Marjo de Theije (VU)

Archeoloog dr. Maikel Kuijpers (LEI)

EN

Scheikundige prof. Nathalie Katsonis
(RUG) & duurzaamheidswetenschapper
prof. Andy van den Dobbelsteen (TU Delft)

10

11
20.00 – 21. 30 UUR

Grip

ACADEMIEGEBOUW
AUL A

op tijd

ONDERDEEL VAN DE CURSUS 202100030
WETENSCHAPSFILOSOFIE

De wetenschap over een
ongrijpbaar fenomeen

FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN,
BÈTAWETENSCHAPPEN EN
GEESTESWETENSCHAPPEN (UU)

Het leven is druk, de dagen zijn kort en de jaren vliegen
voorbij. We lijken maar weinig controle te hebben over
de tijd en toch doen we er alles aan om het te krijgen. We
zoeken houvast in het verleden, lezen mindfulness-boeken
die ons leren leven in het nu, en speculeren over hoe de
toekomst eruit zal zien.
Toch blijft tijd iets ongrijpbaars. Waarom duurt een uur
verveling zo veel langer dan het laatste uur van een feestje?
Wat bedoelen natuurkundigen als ze zeggen dat verleden,
heden en toekomst tegelijkertijd bestaan? En wat stelt
onze menselijke invloed voor op een aarde die al miljarden
jaren meegaat? In deze serie vertellen wetenschappers uit
verschillende vakgebieden wat tijd kan zijn en wat de mens
ermee doet.

16
FEB

Leven in het nu?

02
MRT

Over valse en verdrongen
herinneringen

16
MRT
Birthe Gerlach / photocase.com

Wetenschapshistorica en -filosoof
Susanna Bloem (UU)

Forensisch psycholoog prof. Henry
Otgaar (UM)

The Earth before and
after us
Geoloog dr. João Alexandre
Trabucho (UU)

23
FEB

What is time?

09
MRT

From autobiography to
selfie: how we tell our
life story

EN

Theoretisch fysicus
prof. Renate Loll (RU)

EN

Literatuurwetenschapper dr. Anna
Poletti (UU)

EN

23
MRT

Hoe houdt je brein de tijd bij?
Cognitief neurowetenschapper
dr. Wouter Kruijne (RUG & UU)

De Duiders #1
Check de site
Een nieuwe blik op duurzaamheid
Prof. Maarten Hajer
Leven in het nu?
Susanna Bloem
Is ons geloof in de maakbare mens doorgeslagen?
Dr. Jesse Mulder
Hoe stillen we onze grondstofhonger?
Met o.a. prof. Marjo de Theije
What is time?
Prof. Renate Loll

09 FEB
WO 20.15
15 FEB
DI 20.00
16 FEB
WO 20.00
21 FEB
MA 20.00
22 FEB
DI 20.00
23 FEB
WO 20.00

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

Anatomiegebouw

Wat we weten en niet weten over ons
slavernijverleden
Met o.a. dr. Karwan Fatah Black
Science Café: Massahysterie
Met o.a. dr. Abdessamad Bouabid
Wat de archeologie ons leert over duurzaamheid
Dr. Maikel Kuijpers
From autobiography to selfie: how we tell our
life story
Dr. Anna Poletti
Je bent wat je eet?
Met o.a. dr. Margreet van Es
Is een wereld zonder afval mogelijk?
Met o.a. dr. Ina Vollmer
The Earth before and after us
Dr. João Alexandre Trabucho
Building a sustainable future
Met o.a. prof. Andy van den Dobbelsteen
Hoe houdt je brein de tijd bij?
Dr. Wouter Kruijne
Drugsgeweld: is een keiharde aanpak de
oplossing?
Met o.a. dr. Damián Zaitch

03 MRT
DO 20.00
07 MRT
MA 20.30
08 MRT
DI 20.00
09 MRT
WO 20.00
14 MRT
MA 20.00
15 MRT
DI 20.00
16 MRT
WO 20.00
22 MRT
DI 20.00
23 MRT
WO 20.00
29 MRT
DI 20.00

Science Café: ADHD
Met o.a. prof. Leon Kenemans
De Duiders #2
Check de site
Kunnen we ons uit de biodiversiteitscrisis eten?
Met o.a. dr. Pita Verweij
Over religie en zingeving in de toekomst
Prof. Birgit Meyer
Slavernij: hoe herstellen we historisch onrecht?
Met o.a. René Koekkoek
De rol van de drugsgebruiker: zonder vraag geen
aanbod?
Met o.a. dr. Stephen Snelders

04 APR
MA 20.30
07 APR
DO 20.15
11 APR
MA 20.00
13 APR
WO 20.00
14 APR
DO 20.00
19 APR
DI 20.00

4 mei-lezing: Over de weg van de weerstand
Prof. Ismee Tames
Science Café: Vrije wil
Met o.a. prof. Sarah Durston
De Duiders #3
Check de site
Hoe is ons eetgedrag veranderd?
Met o.a. Jon Verriet
Het slavernijverleden en institutioneel racisme
Met o.a. dr. Markha Valenta
Hoe onderwereld en bovenwereld verstrengeld
raken
Met o.a. dr. Joras Ferwerda

04 MEI
WO 20.30
09 MEI
MA 20.30
10 MEI
DI 20.15
16 MEI
MA 20.00
19 MEI
DO 20.00
24 MEI
DI 20.00

MEI

Utrechtse Dag van de Filosofie
Met o.a. prof. Lisa Bortolotti

03 APR
ZO 12.00

APRIL

Bibliotheek Neude

Over valse en verdrongen herinneringen
Prof. Henry Otgaar

02 MRT
WO 20.00

Anatomiegebouw

Bibliotheek Neude

De Zware Jongens

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Anatomiegebouw

Bibliotheek Neude

TivoliVredenburg

De Zware Jongens

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

De Zware Jongens

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Uitbuiting, uitputting en vervuiling: wie is er
verantwoordelijk?
Met o.a. prof. Walter Vermeulen

Academiegebouw

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Academiegebouw

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

01 MRT
DI 20.00

MAART

Science Café: Ouderdom
Met o.a. prof. Liesbeth Woertman

07 FEB
MA 20.30

FEBRUARI
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15

De Futuristen

21
FEB

De toekomst van geloven
Ontkerkelijking, individualisering en flexibilisering hebben
oude kaders van gemeenschap weggeslagen. Tegelijkertijd
worden we bedolven onder stromen informatie die we
soms maar moeilijk op waarde kunnen schatten, en maken
snelle technologische ontwikkelingen de toekomst onzeker.
Geen wonder dat we op zoek gaan naar houvast, naar
gelijkgestemden, nieuwe rituelen, of een eigen alternatieve
waarheid om ons aan vast te klampen. Waar kunnen we in
geloven in de toekomst?
De Futuristen is een theatrale talkshow, waarin
theatermakers en wetenschappers de toekomst
onderzoeken. Een unieke combinatie van interview en
theater, waarin muzikanten en schrijvers de visie van
een spraakmakende gast in één dag vertalen naar een
voorstelling. Verser kan niet!

13
APR

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

Is ons geloof in de maakbare
mens doorgeslagen?
Van onsterfelijkheid tot eeuwig geluk:
volgens tech-optimisten is het een
kwestie van tijd voordat we dit kunnen
bereiken. Met gentechnologie, nanobots
en big data kunnen we steeds meer
aan onszelf sleutelen en verbeteren.
Volgens filosoof dr. Jesse Mulder is er iets
fundamenteel mis met dit beeld van de
mens als machine. Wat is het alternatief?

Over religie en zingeving in
de toekomst
Socioloog Max Weber sprak aan het begin
van de vorige eeuw over de onttovering
van de wereld. Het geloof in God zou
plaatsmaken voor het geloof in de ratio
en technologie. Maar honderd jaar later is
het verlangen naar religie en spiritualiteit
nog steeds groot. Waar komt die behoefte
vandaan? Kunnen we de wereld opnieuw
betoveren? Met religiewetenschapper
prof. Birgit Meyer (UU).

16

17

Ons

03
MRT

slavernijverleden
Verleden, heden en toekomst van
een gewelddadige geschiedenis
Het Nederlandse slavernijverleden is lang verzwegen. Nu,
meer dan 150 jaar na de afschaffing van de slavernij, lijkt
er eindelijk ruimte te komen voor gesprek. Toch blijft het
een moeizame dialoog, die zonder de inzet van de nazaten
van tot slaaf gemaakten, telkens weer dreigt te verslappen.
Hoe geven we de erfenissen van ons slavernijverleden
een permanente plek in ons collectieve bewustzijn? Een
driedelige serie over de verwerking van een verleden dat
nog altijd voortleeft.

14
APR

20.00 – 21. 30 UUR
BIBLIOTHEEK NEUDE
THE ATER
NATIONA AL INSTITUUT NEDERL ANDS
SL AVERNIJVERLEDEN EN ERFENIS (NINSEE)
CharlesFred / flickr.com

Slavernij: hoe herstellen we
historisch onrecht?
Van straatnamen tot beelden en
monumenten. De sporen van het koloniale
verleden zijn nog steeds aanwezig. Wat
moeten we met deze ongemakkelijke
erfenis? Hoe erken, verwerk en herstel
je historisch onrecht en trauma? En hoe
maken we van het slavernijverleden een
gedeeld verleden? Met o.a. historicus
dr. René Koekkoek (UU) en Urwin Vyent
(directeur NiNsee).

19
MEI

Wat we weten en niet weten
over ons slavernijverleden
Historici krijgen steeds meer zicht op de
omvang en impact van het Nederlandse
koloniale verleden. Hoe ontwikkelde
de slavernij zich tot een systeem van
structurele uitbuiting? Welke rol speelde
de stad Utrecht? En hoe doe je onderzoek
naar een verleden dat deels is uitgewist of
slecht gedocumenteerd? Met o.a. historici
drs. Nancy Jouwe en dr. Karwan FatahBlack (LEI).

Het slavernijverleden en
institutioneel racisme
Van de Kindertoeslagaffaire tot
etnisch profileren bij de politie. Om
deze voorbeelden van institutioneel
racisme te begrijpen, kun je niet om ons
slavernijverleden heen. Hoe vertalen de
mentale erfenissen van de koloniale tijd
zich in hedendaagse ongelijkheden? En
hoe komen we ervan af? Met o.a. politiek
wetenschapper dr. Markha Valenta (UU)
en Dionne Abdoelhafiezkhan (IZI
Solutions).

18

19

Weet

14
MRT

wat je eet
De verhalen van het eten op
je bord
Eten beroert onze zintuigen, geeft energie, biedt troost en
verrijkt ons leven. Maar het is meer dan dat. Wat we eten
zegt iets over wie we zijn. Wat valt er te ontdekken wanneer
we eten gebruiken als een lens om onszelf en de wereld te
onderzoeken?
Drie avonden over ons eetgedrag met de mogelijkheid om
aan te schuiven bij een diner. Kijk voor meer informatie en
aanmelding op onze site.

11
APR

18.00 – 20.00 UUR (DINER)
20.00 – 21. 30 UUR (LEZING)
DE ZWARE JONGENS
RESTAUR ANT
MEER INFO & TICKETS
SG.UU.NL
suschaa / photocase.com

Kunnen we ons uit de
biodiversiteitscrisis eten?
Typisch Nederlands landschap:
uitgestrekte landbouwgronden, waar
jaar na jaar dezelfde gewassen worden
gezaaid en geoogst. We voeden er een
hoop monden mee. Maar het wordt steeds
duidelijker hoe zwaar de natuur hieronder
lijdt. Hoe kunnen we met ons eetgedrag
de biodiversiteit redden? Met bioloog
dr. Ivo Roessink (WUR) en ecoloog
dr. Pita Verweij (UU).

16
MEI

Je bent wat je eet?
Ben je vegetariër, veganist of BBQfanaat? Met wat we eten en hoe we eten
onderscheiden we ons. Hoe draagt dat bij
aan groepsgevoel en identiteitsvorming?
En hoe verhoudt het zich tot sociale
status en culturele identiteit? Met religiewetenschapper dr. Margreet van Es (UU)
en socioloog dr. Ellen Mangnus (WUR).

Hoe is ons eetgedrag
veranderd?
Japanse ramen, Koreaanse kimchi en
Peruaanse ceviche. Wie door de stad
loopt, kan niet om de grote variatie
aan eetculturen heen. Hoe is wat er
op ons bord ligt door de jaren heen
veranderd? En wat zegt onze interesse in
buitenlandse keukens over onze houding
tegenover andere culturen? Met o.a.
cultuurhistoricus Jon Verriet.

20

21

Nederland

29
MRT

drugsland

Spil in een wereldwijd netwerk
De aanslagen op advocaat Derk Wiersum en misdaadjournalist Peter R. de Vries maakten veel los. Voor politiek en
media waren ze een bevestiging van een beeld dat al langer
bestaat: dat van narcostaat Nederland. Waar coke door de
handen van omgekochte havenarbeiders glipt, drugsschuur
Brabant de wereld voorziet van XTC en waar onderwereld en
bovenwereld steeds meer verstrengeld raken.
Tot zover de beeldvorming. De overheid beloofde keihard
op te treden en geeft inmiddels miljoenen uit om deze
zogenaamde ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Hoe
zinvol is deze ‘war on drugs’ ? In drie avonden onderzoeken
we de problemen rondom drugs in Nederland: het geweld,
de gebruiker en het geld.

19
APR

20.00 – 21. 30 UUR
ANATOMIEGEBOUW
ANATOMISCH THE ATER
WILLEM POMPE INSTITUUT VOOR
STR AFRECHTSWETENSCHAPPEN (UU)
Hal Gatewood / unsplash.com

De rol van de drugsgebruiker:
zonder vraag geen aanbod?
Of je nu af en toe een pilletje slikt of
regelmatig een lijntje coke snuift. Volgens
politie en overheid zijn gebruikers
medeverantwoordelijk voor het
drugsgeweld. Klopt dit? Hoe realistisch is
het om van consumenten te verwachten
dat ze stoppen met gebruiken? En wat als
we alle drugs zouden legaliseren? Met
o.a. historicus dr. Stephen Snelders (UU)
en Machteld Busz (directeur stichting
Mainline).

24
MEI

Drugsgeweld: is een keiharde
aanpak de oplossing?
Liquidaties, vergismoorden, ontvoeringen,
beschietingen en brandstichting:
Nederlandse drugscriminelen deinzen
niet terug voor geweld en intimidatie. Zijn
dit excessen of het nieuwe normaal? Hoe
heeft het zo ver kunnen komen? En gaat
de keiharde aanpak van de politie helpen?
Met o.a. criminoloog. dr. Damián Zaitch
(UU) en bestuurskundige prof. Pieter Tops
(LEI & Politieacademie).

Hoe onderwereld en
bovenwereld verstrengeld
raken
Drugshandel levert bakken met geld op.
Maar de tijd dat criminelen met een tas
vol cash bij de bank konden aankomen,
is voorbij. Dus gaan ze op zoek naar
accountants, makelaars en advocaten
die kunnen helpen met witwassen.
Neemt de corruptie in Nederland toe?
En pak je de grote jongens door het geld
te volgen? Met o.a. econoom dr. Joras
Ferwerda (UU).

22

23

Utrechtse Dag

van de Filosofie

03
APR

04
MEI

4 mei- lezing
Over de weg van de weerstand
Bij verzet denken we aan de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet zo
gek. Met de verhalen over heldhaftige verzetsdaden geven we
graag kleur aan ons nationale zelfbeeld. Waarom komen sommigen
wel in opstand tegen onderdrukking en anderen niet? Hoe vormt
verzet zich in tijden van oorlog en crisis? En kunnen voorbeelden
uit WOII ons iets leren over hedendaags verzet? Historicus prof.
Ismee Tames (UU & NIOD) over de weg van de weerstand. De
avond wordt afgesloten met een optreden van zangeres Sterre
Konijn.

Is het erg dat we ons laten leiden door irrationele gedachten? Hoe
helpen de Stoïcijnen je door de volgende lockdown heen? En hoe
ervaren we schoonheid? Op de Utrechtse Dag van de Filosofie
onderzoeken we met filosofen de wereld om ons heen. Doe
mee aan gedachte-experimenten en laat jouw filosofische vraag
beantwoorden door de denkers van nu.

12 .00 – 17.00 UUR

Met deze lezing koppelt de Universiteit Utrecht de dodenherdenking aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De
lezing 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.

TIVOLIVREDENBURG
PANDOR A & KF HEIN FOYER
DEPARTEMENT FILOSOFIE EN RELIGIEWETENSCHAP
(UU) & DESCARTES CENTRE (UU)
MEER INFO & TICKETS
UTRECHTSEDAGVANDEFILOSOFIE.NL

20. 30 – 21. 30 UUR
DEUREN OPEN: 20.15 UUR
ACADEMIEGEBOUW
AUL A
voodoo! / photocase.com

KUNNEN WE VERTROUWEN OP ONS
GEHEUGEN?

DRUGSGEWELD: IS EEN KEIHARDE
AANPAK DE OPLOSSING?

HOE VERWERKEN WE HISTORISCH
ONRECHT?

