Agenda November 2018: Filosofie in Assen

November 2018

Donderdag 15 november
Om 20.00 uur geeft Ewald Engelen een lezing in Kunstplaza Schurer
(Warenhuis Vanderveen - 5e etage). De titel luidt ‘Kompas voor een nieuwe
economie’ - Met oog voor planeet en samenleving.
Entree € 10,Opgeven kan via e-mail: info@metaforumassen.nl
Zie ook: www.metaforumassen.nl

Vrijdag 16 november
Om 17.00 uur vindt de 14e DeFKa Sandberglezing plaats.
Hiervoor is Hedwig Fijen c.s. van Manifesta.org uitgenodigd.
Plaats: Werkplaats Rolderstraat, Rolderstraat 21, Assen
Opgeven kan via e-mail: info@defka.nl
Zie ook: https://defkaresearch.com/

Maandag 19 november
Om 19.30 uur bij De Verdieping spreekt Jan Warndorff, schrijver, vertaler en
redacteur, over: De filosofie van het boerenverstand - Een herijking van het
filosofische denken over de werkelijkheid en het leven.
Plaats: Podium Zuidhaege, Assen
Opgeven kan via email: deverdieping@home.nl
Zie ook: www.deverdieping-assen.nl

Filosofie in Assen
Donderdag 15 november,
Kunstplaza Schurer, Assen

Ewald Engelen
Kompas voor een
nieuwe economie
Met oog voor planeet en
samenleving

Dinsdag 20 november
Om 20.00 uur zal Dr. Petran Kockelkoren spreken over de Macht van de Mythe Waar de wetenschap de wereld beheersbaar maakt, maakt de mythe haar
bewoonbaar.
Plaats: Odd Fellowhuis Assen, Hendrik de Ruiterstraat 2
Kosten: € 7,- (incl. koffie) per persoon
Opgeven kan via e-mail: 86stroomdal@oddfellows.nl
Zie ook: http://assen.oddfellows.nl

Dinsdag 20 november
Om 19.30 uur geeft Frank Westerman een lezing over zijn recent verschenen
boek ‘Wij, de mens’.
Plaats: Van der Velde Boeken, Gedempte Singel 11, Assen
Kosten: € 5,- (inclusief consumptie)
Aanmelden gewenst via assen@boekhandelvandervelde.nl of 0592-317519
Zie ook: www.vanderveldeboeken.nl

Verder in november lezingen door:

Hedwig Fijen
Jan Warndorff
Petran Kockelkoren
Frank Westerman

MetaForum Assen is een
associatie van organisaties in
Assen, actief op het gebied van
cultuur en debat.
Er wordt samengewerkt op gebieden
die onderling bindend zijn. Daarbij
vindt een structurele uitwisseling
van elkaars activiteiten plaats.
Bovendien worden jaarlijks twee
lezingen georganiseerd. In april
sluiten deze aan bij het landelijke
thema van de 'Maand van de
Filosofie'. Voor de maand november
kiest MetaForum een eigen thema.
De deelnemers zijn:
Humanistisch Verbond
DeFKa Research
Stroomdalloge (Odd Fellows
Assen)
Tegenlicht Meet Up Assen
De Verdieping
Boekhandel Van der Velde,
Assen
Zin-in-Zondag
www.metaforumassen.nl
info@metaforumassen.nl

Donderdag 15 november 2018 – Kunstplaza Schurer – 19.30-22.20 uur

Kompas voor een nieuwe economie
Met oog voor planeet en samenleving

Lezing en debat over het thema ‘economie, planeet en samenleving’

Na de Franse econoom Thomas Piketty trekt nu zijn Engelse collega Kate
Raworth met 'Doughnut Economics' volle zalen: een pleidooi voor een
radicale omslag in economisch denken. In Nederland is financieel
geograaf Ewald Engelen eveneens buitengewoon kritisch over de
economische wetenschap, waarvan hij de beoefenaars beschouwt als
"verkapte mathematici die worden afgerekend op publicaties in verkapte
wiskundetijdschriften”. Rode draad in zijn boeken is de waarschuwing
tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes.
Engelen pleit voor een radicale koerswijziging. Staat ons economische
gedrag in dienst van groei en winst of dient het mens en planeet?
Ewald Engelen neemt ons mee in het huidige economische denken, met
winsthonger in het grote bedrijfsleven. Hij kijkt met ons naar de effecten
daarvan op mens en samenleving: economische instabiliteit, uitputting van
de aarde, sociale ongelijkheid, politieke onvrede en groeiend populisme.
Met het raamwerk van de 'Doughnut Economics' (Donut Economie) reikt
hij ons een nieuwe manier van kijken aan. De donut staat voor een nieuwe
circulaire economie waarbij onze economische activiteiten groeien binnen
grenzen, in een ideale cirkel. Daarin is aandacht voor uitputting van de
aarde en sociale ongelijkheid. Zijn pleidooi: verander de doelstelling, kies
voor een ingebedde economie in plaats van een autonome markt, richt je
op herverdeling en stop met de groeiverslaving. Tenslotte benoemt hij een
aantal strategieën voor de nabije toekomst.
Tijdens de lezing zijn er intermezzo’s met debat, waarbij Ralph du Long de
gespreksleiding verzorgt.

Ewald Engelen
Kompas voor een nieuwe economie
Engelen is buitengewoon kritisch over de economische wetenschap. Hij
waarschuwt tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en
financiële keuzes en pleit voor een radicale koerswijziging.
Met zijn opvattingen sluit hij aan bij het concept van de Donut Economie
van Kate Raworth: kiezen voor een ingebedde economie in plaats van een
autonome markt, richten op herverdeling en stoppen met de
groeiverslaving.
De lezing is opgeknipt in drie thema’s, met discussie na elk thema.
Moderator is Ralph du Long.
Locatie: Kunstplaza Schurer, Warenhuis Vanderveen 5e etage aan het
Koopmansplein in Assen
Tijd: donderdag 15 november 2018, 19.30 - 22.20 uur
Entree: € 10,00 te betalen aan de zaal
Reserveren: via info@metaforumassen.nl
Er is een maximumaantal kaarten, wees er snel bij!
Informatie: www.metaforumassen.nl
Programma:
19.30 uur inloop
20.00 uur opening
20.05 uur ecologische crisis
20:30 uur politieke en economische crisis
21:00 uur pauze
21.20 uur kan het ook anders?
22.20 uur afsluiting en nazit
23.00 uur einde programma

Ewald Engelen (1963) is hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van
Amsterdam, politicus en publicist. Hij promoveerde aan de UvA als politiek en
sociaal filosoof. Na zijn studie werkte hij voor de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid en het televisieprogramma Buitenhof. Verder is hij columnist
voor De Groene Amsterdammer, waarin hij wekelijks schrijft over economie. Hij
schreef onder meer Het bange Nederland (2008), Ongeluk in slow motion (2012),
De schaduwelite voor en na de crisis (2014) en, samen met Marianne Thieme, De
kanarie in de kolenmijn (2016). Verder publiceerde hij De grote ontgoocheling
(2017) en Het is klasse, suffie, niet identiteit! (2018). Daarnaast gaf hij de
Socrateslezing 2015: Hoogmoed, kennis en crisis. Zijn de lessen geleerd?
Moderator Ralph du Long is internationaal mensenrechtentrainer, heeft Europa
als werkgebied en is moderator voor onder meer het EU-Rusland Civil Society
Forum en het Civic Solidarity Platform. Daarnaast is hij lid van Provinciale Staten
van Drenthe.

