
     
 

 
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 April 2020: Filosofie in Assen 
 

Woensdag 1 april 2020 
Om 16.30 uur: Opening van de Maand van de Filosofie in Assen 
Plaats: Grandcafé LIFF, Brink 14, Assen 
Om 17:00 uur: filosofisch wandelen onder leiding van Bert Naarding (maximaal 20 
deelnemers). De wandeling eindigt om 18.30 uur bij het Wapen van Drenthe. 
Opgeven: info@metaforumassen.nl 
Deelname: gratis 
 

Vrijdag 3 april 2020 
Om 20.00 uur: Hans Schnitzler, Waarheid in tijden van digitalisering 
Plaats: Podium Zuidhaege, Assen 
Entree: 10,00 
Opgeven: info@metaforumassen.nl 
www.metaforumassen.nl 
 

Zondag 5 april 2020 
Zin-in-Zondag 
Om 11.00 uur: Frits de Lange, Als het erop aan komt, over de Duitse theoloog en 
verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer, 75 jaar na diens dood 
Plaats: De Bron, Einthovenstraat 28, Assen 
Entree: gratis 
https://zin-in-zondag.nl 
 

Woensdag 8 april 2020 
DeFKa Research 
Om 13.00 uur: Montage, Sampling, Deep Fake. Presentatie van een nieuw 
tijdschrift, DeFKa Research SC; met voordrachten, performances en presentaties 
door schrijvers en beeldend kunstenaars 
Plaats: Podium Zuidhaege, H.P.Keuningzaal, Assen 
Entree: gratis 
Opgeven: info@defka.nl - https://defkaresearch.com 
 
Woensdag 8 april 2020 
Van der Velde Boekhandel i.s.m. DeFKa Research 
Om 20.00 uur: Coen Simon, Pleidooi tegen enthousiasme 
Plaats: Boekhandel van der Velde, Gedempte Singel 11, Assen 
Entree: € 5,00 (incl. consumptie) 
Opgeven: assen@boekhandelvandervelde.nl - www.boekhandelvandervelde.nl 
 

Maandag 20 april 2020 
De Verdieping 
Om 19.30 uur: Thijs Lijster, Pleidooi voor een nieuwe solidariteit 
Plaats: Podium Zuidhaege, Assen 
Entree: € 8,00 
Opgeven: deverdieping2011@gmail.com - www.deverdieping-assen.nl  
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Podium Zuidhaege, Assen  
 

Hans Schnitzler 
 
Waarden 
Feiten 
Waarheden 
 
 
 

Verder in april lezingen door: 
 

Frits de Lange 

Thijs Lijster 

Coen Simon 
 
Plus: 
 

Filosofische wandeling 

Performances 



Vrijdag 3 april 2020 – Podium Zuidhaege – 20.00-22.15 uur 
 
 
Lezing en debat over het thema van de Maand van de Filosofie: 
‘Het uur van de waarheid’ 

 
Hans Schnitzler  
 
Waarheid in tijden van digitalisering 
 
 

“Niet langer dient de geopenbaarde waarheid (religie) of gevonden 

waarheid (wetenschap) als oriëntatiepunt, maar de geproduceerde 

waarheid.” 

 

 

Tijd: vrijdag 3 april 2020, 20.00 - 22.15 uur 

Plaats: Podium Zuidhaege (De Schalm), Zuidhaege 2 in Assen 

Entree: € 10,00 (studenten € 5,00) te betalen aan de zaal (graag contant) 

 

Opgeven: info@metaforumassen.nl 

Er is een maximumaantal kaarten, dus 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 

‘Waarheid in tijden van digitalisering’ 
 

 

In digitale tijden is de waarheid een product geworden. Niet langer dient 

de geopenbaarde waarheid (religie) of gevonden waarheid (wetenschap) 

als oriëntatiepunt, maar de geproduceerde waarheid. Dit alles verloopt 

volgens het online-verdienmodel: datgene wat veel 'likes' krijgt of wat vaak 

wordt gedeeld, wordt als ‘waar’ gezien. Desoriëntatie en de verspreiding 

van nepnieuws zijn hiervan de consequenties. In zijn lezing zal Schnitzler 

dieper ingaan op deze dynamiek in: wat maakt onze relatie tot de 

waarheid zo moeizaam en welke rol speelt technologie hierbij? 

 

 

 

Hans Schnitzler is filosoof, publicist en voormalig columnist van de 

Volkskrant. Hij behaalde in 2009 zijn master wijsbegeerte aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. Zijn essays en opiniestukken verschenen onder 

meer in NRC Handelsblad, nrc.next, Trouw, De Standaard, De Morgen en 

Hard Gras. In zijn werk staat de invloed van de digitalisering op onze 

alledaagse leefwereld centraal. 

In 2015 kwam zijn boek ‘Het digitale proletariaat’ uit bij de Bezige Bij. 

Daarin wordt de ontstaansgeschiedenis van een eigentijdse klasse 

geschetst. De digitale proletariër is een mens van wie het hele bewustzijn 

– zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën – 

tot koopwaar is gereduceerd. Schnitzler maakt inzichtelijk dat de mens 

zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenskennis dreigt te 

verliezen. 

Schnitzler is als ‘bouwer’ en ‘leermeester’ nauw betrokken bij de Bildung 

Academie in Amsterdam en sinds januari 2017 is hij vaste columnist voor 

de journalistieke beweging Follow the Money. 

 

 

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.. 


