
WIJZEN VAN WETEN 
JAARCONGRES 
SKEPSIS 
WANNEER 

30 oktober 2021 
10.00 – 17.00 uur 

WAAR 

Amersfoort 
De Eenhoorn Barchman Wuytierslaan 2, Amersfoort (tegenover NS-station) 

  

 
 
ANTHONY MAGNABOSCO· FILEMON 

WESSELING · STEPHAN VAN DUIN · 
SOPHIE VAN DER ZEE · LEE 
MCINTYRE 

 
 
 
 

  PROGRAMMA 

2021 
9.30 

Inloop met koffie & thee  

10.00  

Skepsis in 2020-2021 

10.30 

Street Epistemology - 

workshop deel 1 

Anthony Magnabosco 

11.00 

Filemon en de complotten  

Interview met Filemon 

Wesseling door Pepijn  

van Erp 

11.45 

Ayahuasca, een andere 

bron van kennis?  

Stephan van Duin  

12.30 

Lunch 

13.45 

Intuïtie en 

leugenonderzoek 

Sophie van der Zee 

14.30 

Wetenschapsontkenning 

in de Verenigde Staten 

Lee McIntyre 

15.15 

Koffie/thee 

15.30 

Street Epistemology - 

workshop deel 2, met 

aansluitend Q & A 

Anthony Magnabosco 

16.45  

Afsluiting door 

dagvoorzitters Herman de 

Regt en Gert Jan van 't Land 

17.00 

Borrel 

 

Kaarten  
€ 45,00 voor congres en 

lunch 

 

€ 20,00 voor donateurs 

Skepsis [congres en 

lunch]  
aanmelden voor online of fysieke 

aanwezugheid via 

skepsis.nl/congres2021 

 

 

 

 

 

 

 



De lezingen 
 

10.00 Skepsis in 2020-2021 

Bestuurs- en werkgroepleden praten je bij over Skepsis in het afgelopen jaar. 

 

10.30 Street Epistemology - workshop deel 1 

Oprichter van Street Epistemology International, Anthony Magnabosco, geeft tijdens het 

congres een tweedelige workshop Street Epistemology. Daarin biedt hij enkele eenvoudige 

hulpmiddelen die je kunt gebruiken om betere gesprekken te voeren met mensen met wie je 

het niet eens bent en ook nog zonder zelf al te geïrriteerd te raken. (Dit deel van het congres 

is via livestream en in het Engels.) 
 

11.00 Filemon en de complotten 
Hoe ga je om met mensen die andere bronnen van kennis prefereren? Filemon Wesselink 

ging de dialoog aan in zijn televisieprogramma Filemon en de complotten dat dit voorjaar 

werd uitgezonden. Pepijn van Erp gaat met hem in gesprek.  
 

11.45 Ayahuasca 

Wetenschapsjournalist Stephan van Duin vertelt over zijn ervaring met een tot de 

verbeelding sprekende andere ‘bron’ van kennis: ayahuasca.  
 

13.45 Intuïtie en leugenonderzoek  
Rechtspsycholoog Sophie van der Zee onderzocht wat je hebt aan intuïtie bij het herkennen 

van leugens.   
 

14.30 Wetenschapsontkenning in de Verenigde Staten  
Filosoof en schrijver Lee McIntyre (Boston University) maakt zich zorgen. Hij schreef 

verschillende boeken over dit onderwerp. Herman de Regt en Gert Jan van ‘t Land gaan met 

hem in gesprek. (Dit deel van het congres is gedeeltelijk via livestream en in het Engels.)  
 

15.30 Street Epistemology - workshop deel 2  

Het tweede deel van de workshop Street Epistemology door Anthony Magnabosco, met 

aansluitend een half uur voor Q & A met hem. 
 

Bereikbaarheid  
 

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.) 

 

Voor de toegang tot de congreslocatie zult u een geldig coronatoegangsbewijs moeten 

kunnen tonen (de QR-code op smartphone of papier), meer informatie vindt u op de site van 

de Rijksoverheid. 


