
     
 

 
MetaForum Assen is een 
associatie van organisaties in 
Assen, actief op het gebied van 

cultuur en debat.   
 

We werken samen op gebieden die 

onderling bindend zijn. Daarbij is er  

structureel uitwisseling van elkaars 

activiteiten. Bovendien organiseren 

we jaarlijks twee lezingen. In april 

sluiten we aan bij het landelijke 

thema van de 'Maand van de 

Filosofie'. Voor de maand november 

kiest MetaForum een eigen thema. 

 

 
 
De deelnemers zijn: 

• DeFKa Research 

• Humanistisch Verbond 

• De Verdieping 

• Zin-in-Zondag 

 

 

www.metaforumassen.nl 

info@metaforumassen.nl  

 

 

Agenda November 2019: Filosofie in Assen 
 
Vrijdag 22 november 2019 
 

Om 20.00 uur geeft Gijs van Oenen een lezing in Podium Zuidhaege. 
De titel luidt ‘Emancipatie en democratie: van lust tot last?’ 
Entree € 10,00 
Opgeven: info@metaforumassen.nl 
Zie ook: www.metaforumassen.nl 

 
Dinsdag 5 november 2019 
 

Om 19.00 uur is er bij De Verdieping het maandelijks Socratisch Café, over het 
thema ‘Beheersing’, met Karel van Haaften als socratisch gespreksleider. 
Plaats: Podium Zuidhaege, Assen 
Entree: € 8,00 
Opgeven: bestuur@deverdieping-assen.nl 
Zie ook: www.deverdieping-assen.nl 
 

Vrijdag 8 november 2019 
 

Om 14.30 uur is er bij DeFKa Research de 15e DeFKa Sandberglezing. Arno van 
Roosmalen (directeur Stroom, Den Haag) spreekt over ‘Archivering en Publieke 
Presentaties’. Om 15.30 uur is er een Forumdiscussie over dit thema. 
Plaats: Drents Archief, Brink 4, Assen 
Entree: € 5,00 
Opgeven: info@defka.nl 
Zie ook: https://defkaresearch.com 
 

Maandag 11 november 2019 
 

Om 19.30 uur spreekt bij De Verdieping René ten Bos (hoogleraar Radboud 
Universiteit en voormalig Denker des Vaderlands) over ‘Klimaatcrisis: 
goedgemutst ten onder?’ 
Plaats: Podium Zuidhaege, Assen 
Entree: € 8,00 
Opgeven: deverdieping2011@gmail.com  
Zie ook: www.deverdieping-assen.nl 
 

Zaterdag 23 november 2019 
 

Om 14.30 uur spreken bij het Humanistisch Verbond Theo Meereboer en Petra 
Bolhuis over het thema Dromen en nachtmerries van de 21e eeuw, naar 
aanleiding van het boek ‘Homo Deus, een kleine geschiedenis van de toekomst’ 
van Yuval Noah Harari.  
Plaats: MFA Schakelveld, Witterhoofdweg 1a, Assen 
Entree: € 5,00  
Opgeven: secr.hvassen@gmail.com 
Zie ook: www.humanistischverbond.nl/  
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Emancipatie en 
democratie: 

van lust tot last? 
 
 
 
 
 

 
Verder in november lezingen met: 

 

Karel van Haaften 

Arno van Roosmalen 

René ten Bos 

Theo Meereboer 

Petra Bolhuis 



Vrijdag 22 november 2019 – Podium Zuidhaege – 20.00-22.15 uur 
 
Lezing en debat over het thema ‘Emancipatie en democratie’ 
 

Gijs van Oenen  
Emancipatie en democratie: van lust tot last? 
 
Van democratie kun je nooit genoeg hebben – althans, dat zou je denken. 
Of keert het succes van de democratie zich tegen zichzelf?  
 
Gijs van Oenen onderbouwt deze controversiële gedachte met inzichten uit 
politieke theorie, filosofie en sociologie, maar ook uit de praktijk van politiek 
en bestuur. 
 
Met een prikkelende diagnose stelt hij de ‘democratische vermoeidheid’ van 
de moderne mens aan de orde en schetst hij een controversieel beeld van 
de ‘algoritmische democratie’ die hierop een antwoord zou kunnen vormen. 
 
Van zijn hand verscheen vorig jaar het boek ‘Overspannen democratie: 
hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen’. 
 
Tijd: vrijdag 22 november 2019, 20.00 - 22.15 uur 
Plaats: Podium Zuidhaege (De Schalm), Zuidhaege 2 in Assen 
Entree: € 10,00 te betalen aan de zaal (graag contant) 
 
Opgeven: info@metaforumassen.nl 
Er is een maximumaantal kaarten, wees er snel bij! 
 
Zie ook: www.metaforumassen.nl 
 
 
 
Programma: 
  

19.30 uur Inloop 
20.00 uur Opening 
20.05 uur Lezing 
20.45 uur Pauze 
21.15 uur Discussie 
22.15 uur Afsluiting en nazit 
23.00 uur Einde programma 

Emancipatie en democratie: van lust tot last? 
 
Hebben we meer democratie nodig? Betere democratie? Bijna iedereen 
zegt: Natuurlijk! In de lezing betoogt Gijs van Oenen het tegendeel. We zijn 
onszelf aan het overladen met democratie. We verwachten er te veel van 
en het eist te veel van ons. Er ontstaat een overspannen democratie met 
burgers die burn-out raken. De reden is niet dat democratie iets slechts is, 
of dat moderne burgers falen. Democratie is juist een succes en zowel 
burgers als bestuur willen zich er tegenwoordig volledig voor inzetten. Maar 
juist omdat we ‘alles uit de democratie willen halen wat erin zit’, wordt deze 
ons te veel van het goede en gaat zij ons opbreken. We moeten ons daarom 
afvragen waarom we zo in de ban zijn geraakt van democratie. Wat doet 
het met ons en waar leidt het toe? 
Het antwoord op zulke vragen voert ons naar de filosofische oorsprong van 
de moderne democratie, die is gelegen in het streven naar emancipatie van 
alle mensen. Emancipatie betekent dat iedereen zichzelf mag bepalen en 
niet afhankelijk is van bevoogding of betutteling door anderen. 
Nu de emancipatie op veel fronten is verwezenlijkt, dienen zich onbedoelde 
en onvoorziene gevolgen van dit succes aan: nu moeten we onszelf ook 
gaan bepalen. De mogelijkheid van zelfverwerkelijking, ooit een wenkend 
nieuw perspectief, wordt nu mede een drukkende last. Iets dergelijks geldt 
voor de democratie, die we immers kunnen zien als de politieke implicatie 
van emancipatie. 
Deze analyse leidt tot een prikkelende diagnose van de ‘democratische 
vermoeidheid’ van de moderne mens: hij dreigt te bezwijken onder zijn 
eigen emancipatoire en democratische ambities. 

 
Gijs van Oenen is universitair hoofddocent aan de Erasmus School of 
Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar richt hij zich op politieke 
en sociale filosofie, rechtsfilosofie en filosofie van mens en cultuur.  
Gijs werd geboren in 1959 en studeerde politicologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij studeerde af in 1986 en promoveerde in 1994 aan de 
juridische faculteit van dezelfde universiteit. In het verleden was hij (ook) 
verbonden aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam, de Universiteit van 
Amsterdam, Webster University Leiden en de Hogeschool Haarlem. Vorig 
jaar verscheen van hem het boek ‘Overspannen democratie: hoge verwach-
tingen, paradoxale gevolgen’. 
 
 
Moderator Bert Altena is gepromoveerd in de theologie en is predikant in 
Vries en stadspredikant in Assen. Hij doceert filosofie in de cursus TVG, 
Theologische Vorming Gemeenteleden, en verzorgt regelmatig lezingen. 


