
Agenda November 2017: Filosofie in Assen 
 

 
Dinsdag 7 november  
Docent American Studies aan de RuG, dr. Jelte Olthof, geeft om 20.00 uur in het 
Odd Fellowhuis aan de Hendrik de Ruiterstraat 2 in Assen een lezing over ‘De 
Amerikaanse grondwet: een anker voor de vrije wereld?’ 
Nu de ‘American Dream’ kan worden bijgezet in het (Drents) museum heet het: 
down to earth en gelukkig is daar nog de grondwet. Wat heeft de American Con-
stitution de VS nog te bieden? 
Opgeven kan via e-mail: 86stroomdal@oddfellows.nl 
Zie ook: assen.oddfellows.nl 

 
Woensdag 8 november 
Tegenlicht Meet Up staat in het teken van ons zorgstelsel, dat hevig onder druk 
staat. Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg, licht in de film zijn initiatief voor een 
collectieve, betaalbare zorgverzekering zonder managers toe. Aanvang 19.30 uur. 
De inloop in De Groeiplek (de voormalige Vredeveldschool aan de Zevenster-
straat 19 in Assen begint om 19.00 uur. 
Opgeven kan via e-mail: groeiplek@gmail.com 

 
Vrijdag 10 november 
Om 19.00 uur geeft Marjan Slob een lezing in Kunstplaza Schurer (bovenin 
Warenhuis Vanderveen). De titel luidt ‘Wetenschap over jezelf’ en staat voor een 
oefening in filosofisch denken in relatie tot het menselijk brein en vrijheid, politiek 
en cultuur. 
Opgeven kan via e-mail: info@metaforumassen.nl 
Zie ook: www.metaforumassen.nl 
 
Maandag 13 november 
In Podium Zuidhaege organiseert De Verdieping een lezing van Henri Beunders 
(hoogleraar Ontwikkelingen in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit) 
met als thema ‘Werkt muisklik-democratie? De effecten van de (nieuwe) media in 
de participatiesamenleving'. De prikkelende inleiding begint om 19.30 uur; na de 
lezing is er ruimte voor vragen en debat. 
Opgeven kan via e-mail: deverdieping@home.nl 
Zie ook: www.deverdieping-assen.nl 

 
Zondag 26 november 
Het culturele aspect en de maatschappelijke rol van kunst en kunstenaar staan 
centraal in de Sandberg-lezing bij SMAHK, Venestraat 88 in Assen. De lezing zal 
dit jaar worden gegeven door kunstenaar, componist en dichter Micha Hamel. De 
aanvang is om 16.00 uur. 
Opgeven kan via e-mail: info@smahk.nl 
Zie ook: www.smahk.nl 

November 2017: Filosofie in Assen 
 
 

Vrijdag 10 november, Kunstplaza Schurer, Assen: Marjan Slob 
 

Wetenschap over jezelf 
Een oefening in filosofisch denken in relatie tot het menselijk brein 
en vrijheid, politiek en cultuur 
 
 
Verder in november lezingen door: 
Henri Beunders, 
Micha Hamel, 
Jelte Olthof, 
en 
Tegenlicht Meet Up met in de film Jos de Blok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MetaForum Assen is een associatie van zeven organisaties in Assen, die 
actief zijn op het gebied van cultuur en debat. We werken samen op wat 
ons bindt. Daarbij wisselen we structureel onze activiteiten uit, delen we 
programma’s met elkaar en brengen we onze achterban op de hoogte van 
onze activiteiten. 
Ieder jaar haken we in april in op de landelijke Maand van de Filosofie met 
een bekende inleider en verschillende activiteiten rondom één thema. In 
november organiseren we samen een lezing door een bekende spreker en 
vullen we de eigen activiteiten in met eigen thema’s. 
 

De partners van MetaForum zijn Humanistisch Verbond, Boekhandel van 
der Velde, De Verdieping, Stroomdalloge Odd Fellows, Stedelijk Museum 
Assen SMAHK, Tegenlicht Meet Up Assen en Zin-in-Zondag. 
 

www. metaforumassen.nl 



Vrijdag 10 november – Kunstplaza Schurer in Assen – 19.30-22.00 uur 
 
 
Lezing en debat over het thema wetenschap en ‘waarheid’ 
 

Wetenschap over jezelf 
 
Een oefening in filosofisch denken in relatie tot het menselijk brein en 
vrijheid, politiek en cultuur door Marjan Slob, essayist, filosoof en 
Volkskrant-columnist 
 
Na een inleiding van een uur gaan we met Marjan Slob in debat. 
 
Moderator is Bert Altena. 
 
Locatie: Kunstplaza Schurer, bovenste etage Warenhuis Vanderveen aan 
het Koopmansplein in Assen. 
Tijd: vrijdag 10 november 2017, 19.30 - 22.00 uur 
Entree: € 5,00 
Reserveren: via info@metaforumassen.nl 
Er is een maximumaantal kaarten, dus wees er snel bij! 
Informatie: www.metaforumassen.nl 
 
Programma:           Marjan Slob, foto Bettina Zevenbergen

  

19.30 uur Inloop 
20.00 uur Aanvang 
20.45 uur Pauze 
21.00 uur Vragen en discussie 
21.30 uur Nazit en discussie onderling  
22.00 uur Einde programma  
 
 

Wetenschap over jezelf 
 
 
Hoe kun je nu wetenschappelijke kennis over jezelf verwerven? Die vraag 
houdt filosoof Marjan Slob (1964) al heel lang bezig. Het is dan ook een 
terugkerend thema in Hersenbeest, haar persoonlijke zoektocht naar de 
manier waarop aloude filosofische vragen over de mens verschijnen in het 
licht van de moderne wetenschap. In haar lezing zal Marjan de opkomst 
van de hersenwetenschappen belichten. Ze vertelt wat er mooi aan is, 
maar ook wat de grenzen ervan zijn. Een kernaspect van haar betoog is: 
zelfs natuurwetenschappen ontkomen niet aan het instrument van de taal.  
Op welke manieren wordt bijvoorbeeld taal ingezet in het overbrengen van 
waarden en normen? Welke rol speelt deze overdracht in het maatschap-
pelijk leven en in hoeverre liggen (rol)patronen vast in relatie tot bijvoor-
beeld wereldbeeld en idealen? De thematische invalshoek is filosofie en 
het actuele sociaal-culturele debat. Vandaar dat Marjan Slob ook graag zal 
ingaan op, en openstaat voor, specifieke vragen ná de lezing. 
Marjan Slob: ‘Ik geloof hartstochtelijk dat we naast die machtige, succes-
volle, kwantitatieve hersentaal over de mens ook een taal van de unieke 
en onberekenbare mens moeten koesteren. Alleen zo kunnen we de vrije 
ruimte in onze samenleving behouden, alleen met die taal kunnen we 
onze politieke hoop uitspreken, alleen vanuit die modus kan de liefde ons 
overrompelen.’ 

  
Marjan Slob is filosoof, essayist en columnist voor de Volkskrant. Met 
Hersenbeest: filosoferen over het brein en de menselijke geest won ze de 
Socratesbeker voor het beste en meest urgente publieksfilosofieboek van 
het jaar 2016.   
Na haar propaedeuse Psychologie aan de Universiteit van Utrecht stu-
deerde ze Wijsbegeerte aan deze universiteit. Na haar doctoraal, met als 
specialisatie wijsgerige antropologie, deed ze de Postdoctorale Opleiding 
Journalistiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als zelfstandige 
ondersteunt ze diverse organisaties, waaronder de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), het Rathenau Instituut, het Mini-
sterie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de NWO, de Ne-
derlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ze is lid van de 
Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek en publiceerde in 
diverse landelijke dagbladen. 

 
Bert Altena heeft theologie gestudeerd en is protestants predikant in 
Assen en Vries. Hij doceert filosofie aan de cursus TVG en verzorgt 
regelmatig lezingen.  


