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Programma Politiek en filosofie     
Een tiental bijeenkomsten om te filosoferen over politiek en de vraagstukken van de politiek 
Oktober, november, december 2018 
Rob Hundman, Jan Brouwer, Hubertus Bahorie 

Ik Doe, Jij Doet en Wij voelen ons Thuis! 
 

 

Inleiding 
Politiek is een beladen onderwerp. Niet alleen nu, eigenlijk door de eeuwen heen heeft politiek geen 
goede naam gehad. Logisch: liegen, feiten verdraaien - zaken die nu alledaags lijken - maar ook 
regelrecht machtsmisbruik en erger: moord en oorlog, zijn geen van alle goede naamgevers.  

De democratische variant van politiek en de daarbij passende inrichting van de staat, met al haar 
instituten, regels en mores, is primair bedoeld om dit potentiële geweld aan banden te leggen. 
Uiteraard gaat het in de politiek vooral om het goede voor mensen, de burgers, de belanghebbenden 
te realiseren. Maar zo blijkt dat lukt lang niet altijd.  

De verscheidenheid die wij mensen met elkaar zijn, de diversiteit die een democratie altijd kent, 
zoveel mensen zoveel zinnen, betekent primair dat er verschillen zijn. Verschillen op vele terreinen: 
mogelijkheden, geld, cultuur, etc. etc. Mensen die de democratie serieus nemen, willen deze 
verschillen leren kennen. Als de verschillen overbrugd kunnen worden, dan doen we dat. Zo niet, dan 
zullen we met de verschillen moeten leren omgaan. Het kan niet anders, willen we tot actie kunnen 
overgaan.  
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Een beroemde uitspraak van Churchill is dat democratie de minst slechte regeringsvorm is. Besluiten 
nemen duurt inderdaad vaak heel lang en de uitkomst is een vreselijk compromis, ofwel de minst 
slechte oplossing. Je kan zeggen: het zij zo, maar de uitspraak heeft ook een grote uitdaging in zich. 
Kan filosofie bijdragen aan het zoeken naar betere vormen en het hoogst haalbare compromis? 

Bij degenen die politiek actief zijn, denken we aan veel meer betrokkenen dan raadsleden, 
wethouders, kamerleden en ministers. Elke burger kan politiek actief zijn, en vele zijn dit ook. Het zijn 
mensen die daadkracht tonen, die een richting in willen slaan. Niet alleen voor hun eigen 
welbevinden, maar ook voor dat van anderen: individuen en groepen. Het politieke is een 
richtinggevende daadkracht tonen, steun daarvoor verzamelen en zo je doelen realiseren. Met één 
belangrijke kanttekening: in deze dadendrang is het ook de bedoeling om mensen 
gemeenschappelijkheid te laten ervaren.  Zodat de samenleving die verandert wel het thuis voor een 
ieder blijft of in ieder geval wordt. Kan de filosofie hier aan bijdragen? 

Het is in dit moeras van daden, vraagstukken, diverse groepen, verschillen van mening, feiten wel of 
niet erkennen, misstanden en ga zo maar door, waar de politiek werkt. Verwonderlijk is het dus niet 
dat het lang niet altijd lekker loopt.  

In deze cursus willen we beter leren begrijpen wat de politiek doet en niet doet. Moet het zo, zou het 
anders kunnen? En vooral: kunnen we er zelf wat aan doen?  

Programma 
1. Toelichting op het programma (2-10-2018)   Rob Hundman 

a. Filosoferen over politiek aan de hand van actuele politieke vraagstukken. Wie kent niet het 
gevoel dat de politiek er niet echt toe doet? Dat het te veel over politici gaat en te weinig 
over de samenleving, de richting en inrichting daarvan? Veel mensen keren zich af van de 
politiek, of keren zich naar politici die vertellen wat deze mensen zeggen, denken en vooral 
voelen. Wat betekent deze ontwikkelingen voor deze mensen, wat betekenen ze voor ons 
allemaal en de samenleving en vooral voor de politiek zelf? Deze vragen en andere thema’s 
komen in een aantal bijeenkomsten aan bod.  

b. Binnen deze actualiteit willen we leren vragen te stellen. Filosofische en politieke vragen. Zo 
gaan we verkennen wat politiek is, hoe zij werkt of zou kunnen werken, in het bijzonder in 
ons democratisch bestel.  

c. We zullen de vragen daarover zoveel als mogelijk halen naar ons eigen leven, onze vragen, 
onze bijdragen en ook naar de belemmeringen om een mening te onderbouwen en 
misschien om iets te doen, politiek actief te worden. Officieel in de representatieve 
democratie en officieus in straten, wijken, verenigingen wat we de maatschappelijke 
democratie noemen.  

d. Het is een open deur om te zeggen dat de wereld verandert. Vaak hebben mensen het dan 
over het milieu, de toenemende inkomensongelijkheden, vluchtelingenstromen, oorlog en 
geweld. Maar zien we ook tekenen van een verandering in goede zin, in de economie, in de 
ethiek van de politiek, in de zelfwerkzaamheid van burgers, in de wijze waarop mensen 
elkaar opzoeken en ontmoeten?  

2. Het waagstuk van de politiek (9-10-2018)   Dirk de Schutter 
Hannah Arendt confronteert ons in Het waagstuk van de politiek met de vraag hoe we 
moeten omgaan met liegende politici. Wat mogen we doen wanneer die politici de 
democratische rechtsstaat in gevaar brengen? We verkennen dit waagstuk op basis van een 
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boekje van Hannah Arendt, vertaald door Dirk de Schutter. Arendt's ideeën zijn actueler dan 
ooit. Op erudiete wijze fileert ze niet alleen het gedrag van politici, maar ook dat van ons 
burgers. 

3. Overspannen democratie (16-10-2018)   Gijs van Oenen 
Iedereen wil meer democratie, betere democratie, echte democratie. In Overspannen 
democratie stelt Gijs van Oenen juist dat we al op het toppunt van democratie zitten en hij 
onderzoekt de uitdagingen waarvoor de democratie staat in de toekomst.  
Van democratie kun je nooit genoeg hebben – althans, dat zou je denken. Overspannen 
democratie laat zien dat deze overtuiging niet klopt. Het succes van de democratie keert zich 
namelijk tegen zichzelf. Door onze hoge verwachtingen ten aanzien van de democratie en 
van onszelf ontstaat een overspannen sfeer. Juist omdat we ‘alles uit de democratie willen 
halen wat erin zit’ wordt zij ons te veel van het goede en gaat zij ons opbreken. Gijs van 
Oenen onderbouwt deze controversiële gedachte met inzichten uit politieke theorie, filosofie 
en sociologie, maar ook uit de praktijk van politiek en bestuur. Gijs van Oenen schreef onder 
andere: Overspannen democratie; artikel juni 18: groene Amsterdammer. 

4. Politiek en maatschappelijke organisaties (23-10-2018) Kristine Leenman 
De overheid is veel meer dan alleen het openbaar bestuur en de ambtenaren die werken bij 
rijk, provincie of gemeente. Er is nog een heel scala aan instellingen en organisaties dat 
rechtstreeks afhankelijk is van publieke middelen, maar dat op afstand van de democratische 
processen werk verricht. Denk aan zorginstellingen, scholen, woningcorporaties, 
welzijnsorganisaties, noem maar op. De recente perikelen laten zien hoe moeilijk het is om 
politieke invloed uit te oefenen op dit soort instellingen. Hoe werkt het nu en welke 
verbeteringen zijn mogelijk? 

5. Meer en meer geld, status en roem - of delen (30-10-2018) Jasper Schaaf 
Is de deeleconomie een antwoord op hebzucht en doorgeslagen individualisering? In een 
door en door geïndividualiseerde cultuur, zijn er gelukkig nog velen die sociaal denken. Dat is 
knap. Een thema is de deeleconomie. Niet meer alles hebben, maar samen gebruiken, door 
lenen, gezamenlijk bezit, collectief regelen, enzovoort. Althans, we bedoelen de echte 
oorspronkelijke deeleconomie zonder winstoogmerk, niet de commerciële niche. Een andere 
economie, ja! Deeleconomie, ja! Neoliberalisme voorbij? In ieder geval hebben veel mensen 
daarvan hun buik meer dan vol. Socialisme in een nieuw jasje? Je stuit op machtsvragen, op 
vragen over bezit van grondstoffen en land, over rendement en inkomen, over echt en vooral 
vermeend eigenbelang. Jasper Schaaf (1950) publiceerde over filosofie, sociale geschiedenis 
en politiek. Onder meer over Karl Marx, Joseph Dietzgen, Ludwig Feuerbach en Spinoza. 
Binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek: Actief socialisme en vrijheid – Pleidooi voor hechtere 
linkse samenwerking. 

6. Gemeenschapszin: omgaan met verschillen (13-11-2018) Marja van Bijsterveld  
Er gaat geen dag voorbij of de multiculturele samenleving komt in het nieuws. Meestal in de 
vorm van verschil en scheiding. Cultuurverschillen: niet alleen tussen geloven, maar ook 
tussen hen met veel en weinig inkomen, tussen soort en niveau van opleiding. We lijken 
elkaar niet te verstaan, we ontmoeten elkaar niet voldoende en willen dit misschien niet 
meer. Faalt hier de politiek, falen de instituten of wij allemaal? We onderzoeken of de 
politiek niet bij uitstek bedoeld is om gemeenschapszin te laten ontstaan. Hoe doet ze dit en 
kan het anders, beter? Marja van Bijsterveld is thans burgermeester van Delft en heeft een 
zeer ruime politieke ervaring op alle bestuurlijke niveaus. 

7. Hoe werkt de lokale democratie in feite? (20-11-2018)  Marije van den Berg 
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Marije spreekt over de lokale democratie anno nu en de rol van gemeenteraden daarin. Ze 
heeft haar sporen verdiend, zowel in de praktijk (gemeenteraadslid en lokaal initiatiefnemer) 
als onderzoeker en adviseur, en kwam de laatste jaren op tientallen plekken in het land bij 
lokale ‘democratische experimenten’. Ze kan daar smakelijk over vertellen en heeft er lol in 
om de bestuurskundige theorie plat te slaan in heldere one-liners, aangevuld met 
voorbeelden uit de lokale democratische praktijk. 

8. Referenda en andere democratische mogelijkheden (27-11-2018)  Jan Brouwer 
Het raadgevend referendum staat onder zware druk. D66 die jaren gevochten heeft voor het 
referendum: raadgevend en beslissend, lijkt de handdoek in de ring te gooien. Terecht? Waar 
gaat de discussie over deze en andere democratische mogelijkheden echt over? Over 
zeggenschap, over onderling vertrouwen (ook in politici), over leren omgaan met nieuws, 
nep-nieuws, de snelheid en hoeveelheid van de informatievoorziening etc..? En zijn er geen 
alternatieve systemen? 

9. Zijn we allemaal politici? (4-12-2018) om 19:30 uur   Sandra Kensen  
Burgers zijn mondiger, zijn meer ontevreden, terwijl er veel vraagstukken zijn en dus 
oplossingen die diep ingrijpen in ons persoonlijk leven. Kunnen, willen of moeten burgers 
niet een grotere politieke rol opvragen of opeisen? Hoe zou dit zich kunnen verhouden met 
de politiek in de gemeenteraad en het College van B&W? Welke mogelijkheden hebben 
burgers en zelforganisaties? Is er een taal die beide groepen spreken? 

10. Proeftuin Italië  (11-12-2018)    Arthur Weststeijn 
Proeftuin Italië  biedt een nieuwe visie op Italië als juist de trendsetter van de moderne 
politiek. Sinds de eenwording in 1861 heeft het land namelijk een voortdurende reeks 
experimenten gelanceerd om de kloof tussen burger en politiek te overbruggen. Die 
Italiaanse experimenten zijn vervolgens elders nagevolgd: Mussolini introduceerde het 
fascisme ver voordat Hitler de macht greep, Berlusconi wees de populisten in Europa en 
Amerika al in de jaren negentig de weg. En nu doet de 5-sterrenbeweging van zich spreken. 
Historicus Pepijn Corduwener is gespecialiseerd in de geschiedenis van democratie in 
naoorlogs Europa. Hij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht en 
publiceerde eerder The Problem of Democracy in Postwar Europe. 

11. Evaluatie reeks lezingen (18-12-2018)  Hubertus Bahorie 
Wat waren de ervaringen van de deelnemers en zijn er antwoorden gekomen op de vragen 
die aan het begin zijn gesteld? Tot welke conclusies kwamen de verschillende sprekers en zijn 
er nieuwe vragen bijgekomen? 

Kosten 
De 11 lezingen kosten in z’n geheel 60 euro. Dat is dus 5,45 euro per lezing. Een individuele lezing 
kost 7,50 euro. Er is plaats voor maximaal 50 personen. 

Data 
De cursus begint op 2 oktober en eindigt op 18 december 2018. De aanvangstijd is 20:00 uur, met 
uitzondering van 4 december. Dan is het 19:30 uur. 

Aanmelding 
Aanmelding via info@prinsenkwartier.nl en betaling op NL24RABO 0300 0138 33 tnv Coöperatie 
Prinsenkwartier.   


