NIET OVERTUIGD
DOOR DE
WETENSCHAP
JAARCONGRES
SKEPSIS
WANNEER

22 oktober 2016
9:30 – 17:00
WAAR

De Eenhoorn
Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort (tegenover NSstation)

MAARTEN BOUDRY & MASSIMO
PIGLIUCCI (KEYNOTE)· PETER JAN
MARGRY & CEES RENCKENS ·
DORINE WIERSMA · BRECHT
DECOENE & LEO POLAK · MARTIJN
VAN CALMTHOUT & PATRICIA
OSSEWEIJER

PROGRAMMA
9:15: zaal open
9:30
Skepsis in 2015-2016
Bestuur en Skeptische
Werkgroepen

10:00
Waarom blijven veel
mensen waarde hechten
aan niet bewezen ideeën?
Maarten Boudry & Massimo
Pigliucci
11:45
Alternatieve behandelwijzen Peter Jan Margry &
Cees Renckens
13:15
Cabaret Dorine Wiersma
14:00
Uitreiking Skeptische
Piramidependel
14:15
Samenzweringstheorieën
Brecht Decoene & Leo Polak
15.30
Wetenschapscommunicatie
Martijn van Calmthout &
Patricia Osseweijer
16:30: Borrel
Dagvoorzitter Martijn van
Calmthout

KAARTEN
voor congres
inclusief lunch,
hapjes & drankjes
online aanmelden en
betaling vooraf:
Donateurs Skepsis:
€ 20,00
Anderen:
€ 45,00

De sprekers
Maarten Boudry en Massimo Pigliucci (keynote lezing)
Waarom blijven veel mensen waarde hechten aan niet-bewezen ideeën? Prof. dr. M. Pigliucci (New
York) en dr. M. Boudry (Gent) geven ieder afzonderlijk hun visie en gaan dan in discussie met elkaar
en met de zaal. Ze stelden met elkaar het boek Philosophy of pseudoscience: Reconsidering the
demarcation problem (2013) samen.
Dit onderdeel van het congres is in het Engels.
Peter Jan Margry en Cees Renckens
Waarom gaan mensen in zee met niet bewezen therapieën. Op die vraag gaan Prof. dr. P. J. J. Margry
en Dr. C. N. M. Renckens in en daarover gaan ze ook in gesprek. Dr. C. N. M. Renckens is bestuurslid
van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Prof. dr. P. J. J. Margry is verbonden aan het
Meertensinstituut en onderzoekt populaire religiositeit waaronder alternatieve behandelwijzen.
Dorine Wiersma
In de pauze speelt cabaretière Dorine Wiersma een selectie uit haar voorstelling, die door de
Volkskrant werd getypeerd als een ‘scherpe en geestige afrekening met allergische antroposofen’.
Brecht Decoene en Leo Polak
Deze twee sprekers gaan in op de samenzweringstheorie. Leo Polak is freelance journalist en schrijft
o.a. in het blad Kijk. Hij is coauteur van 'Complot!: de 45 spannendste samenzweringstheorieën'
(2006) en ‘Complot: de 30 spannendste samenzweringstheorieën' (2009). Brecht Decoene
(moraalwetenschapper) schreef Achterdocht tussen feit en fictie: kritisch omgaan met
complottheorieën (2016).
Martijn van Calmthout en Patricia Osseweijer
Wat kan wetenschapscommunicatie bijdragen aan het beeld van de wetenschap? Over die vraag
buigen zich prof. dr. P. Osseweijer, hoogleraar wetenschapscommunicatie in Delft, en drs. Martijn
van Calmthout, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant en dagvoorzitter van dit congres.

Aanmelden en betalen
Aanmelden kan via het formulier op skepsis.nl/congres-2016 of mail uw naam en postcode met uw
bestelling naar congres@skepsis.nl. Vermeld dan s.v.p. in uw mail hoeveel keren T en D u bestelt:
- T: De toegang tot het congres voor niet-donateurs (€ 45).
- D: De toegang tot het congres voor donateurs (€ 20).
De toegang tot het congres is inclusief lunch, drankjes, lekkere en gezonde hapjes tussendoor en de borrel
na het congres. U KUNT UW DIEETWENSEN DOORGEVEN IN UW MAIL.
Als wij uw bestelling hebben ontvangen laten we u weten hoe u kunt betalen. Voor meer informatie en
eventuele telefonische bestellingen kunt u contact opnemen met de secretaris van Skepsis, Jan Willem
Nienhuys 040-2216791.

Bereikbaarheid
Regardz De Eenhoorn (Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort) is uitstekend bereikbaar per trein (tegenover
NS-station Amersfoort) en per auto (De Eenhoorn heeft eigen parkeergelegenheid achter de vestiging. Hier
kunnen 120 auto’s parkeren. U kunt ook parkeren bij een van de parkeergarages bij het station NS).
Meer weten over de bereikbaarheid:
http://www.eenhoornamersfoort.nl/amersfoort/bereikbaarheid-amersfoort/

