
Onder het motto Ongehoorde Kennis verkennen 
winnaars van de NWO-Spinozapremie in 

poppodium Paard van Troje met het publiek de 
grenzen van de wetenschap. 

Samen met Paard van Troje, NRC Next en het 
Rathenau Instituut, organiseert NWO iedere 

derde dinsdag van de maand Spinoza 
te Paard.

Spinoza te Paard start op 16 maart met
het voorjaarsseizoen 2010.

Koop nu alvast een seizoenskaart voor de hele
voorjaarsserie en ontvang een flinke korting.

Voor 25 euro hoor je Spinozawinnaars 
Ewine van Dishoeck over Leven in het Heelal, 

Hans Oerlemans over IJzig Klimaat, Marcel Dicke 
over Het nut van Insecten en Frits Roosendaal 

over Medische Hypes.
 

Bestel je seizoenskaart bij: 
Kassa Paard van Troje (tussen 12.00 en 17.00 

uur) of via internet: www.paard.nl 

Paard van Troje
Prinsegracht 12, Den Haag 

Aanvang: 20.00, zaal open 19.00 uur.
Prijs per editie: M 8,50

Meer informatie: 

www.nwo.nl/spinozatepaard
Meer informatie: 

www.nwo.nl/spinozatepaard
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16-03-10
Ewine van Dishoeck

Leven in het heelal? 
Geboorte van sterren en planeten

Hoe ontstaan sterren en planeten? 
En hoe wordt bepaald of nieuwe sterren al dan 

niet lijken op onze zon? 
Op dinsdag 16 maart trapt Spinozawinnares 
Ewine van Dishoeck de voorjaarsserie van 

Spinoza te Paard af door ons mee te nemen naar 
de ijskoude en ijle wolken tussen de sterren in 

onze Melkweg, waar nieuwe sterren en planeten 
worden geboren. 

Welke moleculen treffen we aan in de ruimte? 
Hoe kunnen we die überhaupt zien? 

En hoe waarschijnlijk is het dat die organische 
verbindingen uiteindelijk op een andere planeet 

kunnen komen en de basis vormen voor 
buitenaards leven?

Ewine van Dishoeck is hoogleraar Moleculaire 
Astrofysica aan de Universiteit Leiden. 

In 2000 kreeg zij van NWO de Spinozapremie.  

20-04-10
Hans Oerlemans

IJzig klimaat
Zin en onzin van klimaatvoorspellingen

De aarde was meerdere keren geheel met ijs 
bedekt, maar er waren ook lange periodes 
zonder een spoor van een flinke gletsjer. 

Kunnen we zulke enorme schommelingen van 
het klimaat begrijpen? En hoe verhoudt zich dat 
tot de huidige opwarming, die al dan niet door de 

mens veroorzaakt wordt?
Klimaatverandering is al jaren een 

politiek beladen onderwerp. Wat zijn de 
wetenschappelijke feiten en waar komen 

politieke belangen om de hoek kijken? 
Op 20 april geeft meteoroloog Hans Oerlemans 

aan wat zeker is, en waar het koffiedik 
kijken begint.

 Hans Oerlemans is hoogleraar meteorologie aan 
de Universiteit Utrecht en een van de meest 

prominente klimaatonderzoekers van Nederland. 
In 2001 kreeg hij de Spinozapremie van

NWO.

18-05-10
Marcel Dicke

Het nut van insecten 
Beschermer, opruimer, voedsel?

Insecten. Daarbij denk je meteen aan muggen, 
mieren en andere beestjes waar je alleen maar 

last van hebt. Maar insecten zijn bijzonder 
nuttige beesten. Bijvoorbeeld in de biologische 

gewasbestrijding. Planten roepen zelf bevriende 
insecten te hulp om hun vijanden te komen 

verjagen. Marcel Dicke toverde Wageningen al eens 
om tot City of Insects. Op deze avond leert hij ons 
op een totaal andere manier kijken naar insecten. 
Als opruimers, als beschermers, en als… voedsel?

Marcel Dicke is hoogleraar Entomologie aan 
Wageningen Universiteit. Hij ontving in 2007 

een Spinozapremie voor zijn onderzoek naar de 
interactie tussen planten en insecten. 

15-06-10
Frits Rosendaal 

Medische hypes
Over feiten, statistiek en 

publieke perceptie
‘Er is een kans van 1 op 10 dat u gezond bent.’ 
Zomaar een zin die zo in de krant zou kunnen 
staan. Maar wat zegt dat? Dat 9 van de 10 

mensen doodziek in bed liggen? Of dat 90 procent 
van de mensen in een of ander opzicht afwijkt van 
het gemiddelde? En hoe erg is dat dan? Medische 

wetenschap gaat iedereen aan. En iedereen 
heeft er een mening over. Maar waar is die op 

gebaseerd? Wat betekent medische berichtgeving 
echt, en wat veroorzaakt het? Moet ik me wel of 

niet laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker, 
hoe nuttig is een inenting tegen de Mexicaanse 

griep, en wat betekent ‘een verhoogde kans op het 
krijgen van diabetes’ als ik teveel kroketten eet?

Frits Rosendaal zet uiteen waar de feiten ophouden en 
de emotie een rol gaat spelen. En waar dat toe leidt.

Frits Rosendaal is hoogleraar Klinische Immunologie 
aan de Universiteit Leiden. Hij ontving in 2002 een 
Spinozapremie van NWO voor zijn onderzoek naar 

trombose.


