Radboud Reflects
Dit was 2020
De leugen regeert

Aftrap Maand van de Filosofie
Filosoof Alicja Gescinska
I.s.m. Stichting Maand van de Filosofie

Dit was de allereerste livestream van Radboud Reflects.
Heel spannend. Maar een groot succes.
Durf aan jezelf te twijfelen. De ander kan gelijk hebben.
Dat gaf Alicja Gescinska de kijkers mee. Blijf altijd op zoek
naar kennis. Waarom vind je wat je vindt? Op welke
bronnen baseer je je kennis? Gebruik je daarvoor
verschillende bronnen? Herwaardering van de waarheid
begint volgens Gescinska met twijfel en met onderzoek. Er
is niks zo belangrijk als je omringen met andersdenkenden
en met hen het gesprek aangaan.

The Parliament of Things
Filosoof Bruno Latour

I.s.m. Stichting Internationale Spinozaprijs
Anno 2020 vraagt het Parlement der Dingen volgens
Bruno Latour om een herdefinitie van humanisme. Het
gaat niet meer zozeer om de soevereine mens die zijn
eigen wetten maakt, maar om een politiek systeem waarin
de mens toestemming vraagt aan de rechtmatige eigenaar.
“Dat is een hele gekke situatie”, realiseerde Latour zich.
“Kun je je voorstellen dat we elke keer toestemming
moeten vragen wanneer we de Noordzee opgaan om te
vissen?” Gelukkig is dit idee niet nieuw. “Er zijn andere
culturen waarin dit al lange tijd zonneklaar is.”

Rick and Morty en de zin van het leven | Lezing en gesprek met
filosofen Simon Gusman en Maïté Tjon A Hie

Christ was Born in Bethlehem?
Kerstpodcast met theoloog John Barton

I.s.m. DEZINNEN
Waarom vieren we kerst in december? Hoe komt het dat
ieder evangelie een ander verhaal vertelt over de geboorte
van Jezus? En waarom wordt Jozef vaak afgebeeld als een
oude man? Ontdek wat je altijd al wilde weten over het
kerstverhaal in deze podcast met Oxford-theoloog
John Barton.
En, luister naar de jingle en het lied bij dit programma.
Deze werden speciaal voor deze podcast gemaakt door
Sanne Groen, Dave Willems en Marc Slors.

Backstage bij Radboud Reflects
Video

Voordat je kunt aansluiten bij onze livestreams is er al heel
wat werk verzet. In deze speciale achter-de-schermenvideo zie je wat er allemaal gebeurt om de livestreams
mogelijk te maken.
Kijk en geniet!

Curlingouders

Klinisch psycholoog Jan Derksen en
pedagoog Lynne Wolbert
De curlingouder lijkt het toonbeeld van modern ouderschap te
zijn. Van het helmpje op de driewieler tot peperdure huiswerkbegeleiding, ouders doen er alles aan om het leven van hun
kind tot een succes te maken. Maar wat verstaan we precies
onder curlingouderschap? Zou een kindertijd wel om
bescherming en succes moeten draaien? Is de curlingstijl
van opvoeden onvermijdbaar?
			
Column schrijver Willem Claassen:
Curlingvragen

Droogte

Ecoloog Sarian Kosten en milieufilosoof Marc Davidson
I.s.m. Radboud Green Office en Radboud Recharge

We kunnen als geen ander het water buitenhouden, maar
omgaan met droogte is van een hele andere orde.
Is droogte de nieuwe norm? Moeten we ons handelen aanpassen aan een nieuwe waterbalans?

Radboud Recharge: Interview Sarian Kosten Droogte schaadt onze wateren; volg het
voorbeeld van de bever

Luiheid in Oost en West
Filosofen Marc De Kesel en Michel Dijkstra
Hoe lui mogen we zijn? Is luiheid in het Westen nog steeds
een hoofdzonde? En waarom bestaat het begrip luiheid zoals
wij dat kennen in het Oosten helemaal niet?
In onze huidige cultuur met haar 24-uurseconomie, burnouts en verwachting van non-stop bereikbaarheid, zou
luiheid wel eens een hele andere functie kunnen krijgen.

		

De Gelderlander: Opinie Michel Dijkstra De wijze luiheid uit het oosten

En verder

Imagining the Apocalypse
Scholar of Religion Seth Bledsoe

De depressie-epidemie
I.s.m. het Donders Institute en Filosofie Oost-West

Ecologie zonder natuur

Your Identity Up for Grabs. Freedom and Big Data
Social Sorting Experiment and discussion i.s.m. Into the Future

Feminism in Judaism and Islam
Political philosopher Anya Topolksi and
anthropologist of Islam Margreet van Es

Revolutie in Belarus?
Politiek filosoof Evert van der Zweerde i.s.m. VOX

