
 

 

 

 

Joris Luyendijk  
 

De bankiers aan de macht ... 
of toch de verbeelding? 
 
 

Vrijdag 6 april 2018 
 
Locatie:  Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen 
Aanvang:  20.00 uur (deur open 19.30 uur) 
Entree:  € 10,00 
Voorverkoop: Boekhandel Van der Velde (voorheen Iwema) 
Reserveren: info@metaforumassen.nl  
Info:   www.metaforumassen.nl  
 
Mede mogelijk gemaakt door:        
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Landelijk thema Maand van de Filosofie: 
 

Verbeelding aan de Macht 
 
1968 was een revolutionair jaar waarin wereldwijd 

conservatieve systemen en traditionele maat-

schappelijke verhoudingen werden aangevoch-

ten. ‘De verbeelding aan de macht’ was een veel-

gebruikte slogan en dat betekende dat allerlei 

protestbewegingen geen genoegen meer namen 

met ‘smalle marges’, maar zich schaarden achter 

grootse ideeën en utopisch idealisme. 

Grote politieke veranderingen bleven voor velen 

uit, maar des te rigoureuzer blijken de sociale 

veranderingen te zijn geweest: nooit eerder kreeg 

het individu zoveel ruimte en vrijheid. 

Vijftig jaar na dato maken we de balans op tijdens 

de Maand van de Filosofie. 

Wat is er overgebleven van het jaren ’60 idealis-

me waarin verbeelding in de strijd werd geworpen 

tegen autoriteiten?  

 

 

Joris Cornelis Luyendijk  (Amsterdam, 30 de-

cember 1971) is Nederlands journalist en publi-

cist. Hij studeerde politicologie en antropologie. 

In 2006 en 2007 presenteerde Luyen-

dijk het bekende VPRO-interviewpro-

gramma Zomergasten. Luyendijk werd 

verder bekend als verslaggever vanuit 

diverse standplaatsen in het Midden-

Oosten. In zijn laatste boek Kunnen 

we praten nodigt Luyendijk de lezers 

uit om met elkaar in gesprek te gaan 

over de politiek, met name met de 

mensen die net als hij het vertrouwen 

in de traditionele politieke partijen grotendeels of 

helemaal kwijt zijn, en over hoe het verder moet. 

 

In 2015 verscheen zijn veel besproken boek Dit kan niet waar zijn, dat vooral handelt 

over het zogenaamde Angelsaksische model. Hierin schrijft hij op zeer scherpe wijze 

over de bedenkelijke handel en wandel in het financiële zakencentrum London City. 

Na zes jaar verblijf in Londen keerde hij onlangs terug naar Nederland. 

 

   
MetaForum Assen is een 
associatie van organisa-
ties in Assen, actief op het 
gebied van cultuur en de-
bat.   

Er wordt samengewerkt op ge-

bieden die onderling bindend zijn. 

Daarbij vindt een  structurele uit-

wisseling van elkaars activiteiten 

plaats. Bovendien worden jaar-

lijks twee gezamenlijke lezingen 

georganiseerd. In april sluiten we 

aan bij het landelijke thema van 

de 'Maand van de Filosofie'. Voor 

de maand november wordt geko-

zen voor een eigen thema. 

De deelnemers zijn: 

 Boekhandel Van der Vel-

de, Assen  

 Humanistisch Verbond 

 DeFKa Research 

 Stroomdalloge (Odd Fel-

lows Assen) 

 Tegenlicht Meet Up Assen 

 De Verdieping 

 Zin-in-Zondag 

 

 

www.metaforumassen.nl 

 

info@metaforumassen.nl  
 

 

 


