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Bedankt voor je komst! 

Bij ProDemos kijken we terug op een geslaagd seizoen 2018-2019, vol boeiende 
lezingen, debatten en colleges. Dat komt door jou! We willen je dus graag bedanken 
voor je komst en deelname. Zonder jou kunnen we geen waardevolle activiteiten 
organiseren. Hieronder vind je een terugblik op enkele mooie avonden die de 
afgelopen maanden plaatsvonden, plus de link naar de verslagen. Op TXTRadio kun je 
veel van onze evenementen terugluisteren. Lekker als je deze zomer je podcasts uit 
hebt. Ook geven we alvast een voorproefje van wat er in september bij ons op het 

programma staat, want -spoiler- we maken een vliegende start in het nieuwe seizoen. 
Hopelijk ook weer met jou!  

Tot in september!  

       
    

https://mailchi.mp/7ee64e5f4fda/bedankt-voor-je-komst?e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=4254cc5e88&e=7c21892e09


   
 

  
   
  

  

 

           

Collegereeks Europa: het land waarin we 
wonen 

In de collegereeks 'Europa: het land waarin we 
wonen' belichtten vier boeiende sprekers 
Europa vanuit verschillende invalshoeken. 
Tomas Vanheste diepte het Europese 
besluitvormingsproces uit, Mendeltje van 
Keulen beschreef hoe wij dagelijks in 
Nederland met Europa te maken hebben, 
Frank Vandenbroucke maakte ons deelgenoot 
van zijn (nog niet gepubliceerde) onderzoek 
naar wat Europese burgers beweegt en 

Adriaan Schout duidde de uitslag van de 
Europese verkiezingen voor de toekomst van 
Europa. 
Alle verslagen (en links naar de 
audioverslagen op TXTradio) lees je terug op 
onze website. 

Lees of luister de colleges terug 

           

  
  

  

 

           

Vrijheidscolleges 

In aanloop naar Bevrijdingsdag organiseerde 
ProDemos in samenwerking met het 
Bevrijdingsfestival weer vier Vrijheidscolleges 
in Den Haag. Hierin vertellen bekende 
sprekers wat vrijheid voor hen betekent. Op 19 
april was het de beurt aan Natascha van 
Weezel. Zij sprak onder meer over het belang 
van dialoog in een samenleving die 
polariseert. Andrea Blom schreef een verslag 
van deze bijzondere avond. Daarnaast schreef 

Van Weezel, die vlak daarvoor haar vader 
verloor, zelf een indrukwekkende column over 
de avond in het Parool.  

Lees de column van Natascha van Weezel 

           

  
  

  

 

           

Politiek Café met minister Sigrid Kaag 

In mei was minister Sigrid Kaag 
(Ontwikkelingssamenwerking & Buitenlandse 
Handel) te gast in ons Politiek Café, samen 

met Peter d’Angremond (directeur Max 
Havelaar). Beiden hebben in hun dagelijks 
werk te maken met het dilemma tussen 
'koopman of dominee', oftewel: hoe kun je 
handel drijven met landen waar 

           

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=d376ab726d&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=7598e316ae&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=959b240f8d&e=7c21892e09


mensenrechten in het gedrang zijn en tegelijk 
die mensenrechten proberen te verbeteren?  

Bekijk het verslag 
  
  

 

   

       
    

Vrijdag 13 september 2019 

Nacht van de Dictatuur: Welke waarheid kies jij? 

Op vrijdag 13 september vindt bij ProDemos in Den Haag de negende Nacht van de 
Dictatuur plaats, een avond vol lezingen, rondleidingen, exposities, debatten en 
theater. Met o.a. de Vlaamse filosoof Tinneke Beeckman, historicus Rob de Wijk en 
onderzoekscollectief Bellingcat. Welke waarheid kies jij? 

Koop nu je ticket! 

       
    

   
 

  

  

 

           

Maandag 9 september - dinsdag 17 september 
Bezoek het Prinsjesfestival in september 

Van 9 t/m 17 september vindt in Den Haag het 
Prinsjesfestival plaats, met allerlei activiteiten 
in aanloop naar Prinsjesdag. ProDemos 
organiseert o.a. op woensdag 11 september 
de Avond van het Politieke Boek, met 
genomineerde schrijvers voor de 
Prinsjesboekenprijs en op maandag 16 
september het Prinsjesforum, over de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
politiek. Je kunt je alvast aanmelden voor de 

Avond van het Politieke Boek en het 
Prinsjesforum. 

Meer info volgt snel via de website van het 

Prinsjesfestival 

           

  
  

  

https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=8997512e2b&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=2d7e8f924c&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=62ddd63c1d&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=3ebf7cb5c5&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=a00e32c6f7&e=7c21892e09
https://prodemos.us13.list-manage.com/track/click?u=9cd10b50f6985beb5b9441b96&id=a00e32c6f7&e=7c21892e09


 

           

Dinsdag 24 september 
Algemene Politieke Nabeschouwingen 

Als op Prinsjesdag de troonrede is 
voorgelezen en het koffertje is aangeboden 
aan de Tweede Kamer, volgen de Algemene 
Politieke Beschouwingen, hét politieke debat 

van het jaar. Een week later maken we de 
balans op: welke plannen heeft het kabinet en 
waar zet de oppositie op in? Zet dinsdag 24 
september vast in je agenda, want dan 
organiseert ProDemos de Algemene Politieke 
Nabeschouwingen!  

Meld je nu alvast aan 

           

  
  

  

 

           

Maandag 23 september - maandag 7 oktober 

Collegereeks Zwolle: Onderwijs, 
democratie & burgerschap 

Eind 2018 organiseerde ProDemos samen 
met de Universiteit van Amsterdam de 
collegereeks 'Democratie en burgerschap: van 
wetenschap tot in de klas'. Graag willen we 
ook onderwijsprofessionals in het oosten en 
noorden van Nederland de gelegenheid 
bieden om in gesprek te gaan met hoogleraren 
Tom van der Meer, Geert ten Dam en Herman 

van de Werfhorst over democratie, onderwijs 
en burgerschap. Daarom bieden we de 
collegereeks vanaf september ook aan in 
Zwolle. 

Meld je aan voor de collegereeks 

           

  
  

  
   
   

           
Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je geabonneerd bent op de Activiteitenladder. Deze versturen 
we ongeveer 1x per maand. Wil je niet meer op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten, 
dan kun je je afmelden via de link onder deze mail. 
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