Filosofisch café

De Verdieping
Maandag 20 maart 2017

Populisme in Europa
Koen Vossen, politiek historicus
Een van de meest gebruikte termen van de afgelopen jaren is populisme. Allerlei verschijnselen worden tegenwoordig
wel met populisme in verband gebracht: van grof taalgebruik tot xenofobe opvattingen en van opportunistisch beleid
tot luidruchtige talkshows. Politici als Donald Trump, Marine le Pen, Nigel Farage of in eigen land Geert Wilders, Jan
Roos en Pim Fortuyn worden doorgaans als populisten beschouwd.
Maar wat is populisme precies? Is het een term waar we wat mee kunnen of is het alleen een modegril? Is populisme
iets wat alleen in de politiek voorkomt of herkennen we het ook in andere contexten? Wanneer komt het op en
waarom dan? Moeten we populisme vrezen? Ondermijnt het bijvoorbeeld de rechtsstaat? Of is het een verschijnsel
waar we misschien iets van kunnen leren?
In deze lezing zal Koen Vossen proberen om een antwoord te geven op deze vragen. Behalve op de Nederlandse
politiek zal hij ook een blik werpen op de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en West-Europa.

Let op: m.i.v. januari 2017 gewijzigde tijd en locatie!
19:30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur; nazit tot 22:30 uur)
PODIUM ZUIDHAEGE – Theatercafé (begane grond), Zuidhaege 2, Assen
Entree 6 euro; jongeren 4 euro
Informatie en aanmelding:
www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl
Deze lezing is de tweede in een reeks over Populisme. 13 februari houdt Sybe Schaap (politiek
filosoof, publicist en politicus) een lezing over “Ondermijnt populisme de rechtsstaat?”

Koen Vossen is als politiek historicus verbonden aan de afdeling politicologie van de Radboud
Universiteit Nijmegen. Daarnaast schrijft hij als freelancejournalist regelmatig voor bladen als
de Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad. In 2003 promoveerde hij op een
proefschrift over kleine politieke partijen in Nederland in het interbellum (Vrij vissen in het
Vondelpark. Kleine politieke partijen 1918-1940). In 2013 verscheen van zijn hand Rondom
Wilders. Portret van de PVV, met lovende recensies in de de media. In 2016 is een
Engelstalige versie van dit boek verschenen bij Routledge (The Power of Populism. The Rise of
Geert Wilders and the Party for Freedom in the Netherlands).
Meer informatie: www.koenvossen.com
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