
Data en programma

Banningleergang 2013 
Crisis en democratie in Europa – het sociaaldemocratische antwoord

Economische veranderingen zetten democratieën onder druk. De crisis van de jaren dertig 
leidde tot de opkomst van het fascisme, maar ook tot principiële doordenking van democratie 
door socialistische “Rode dominees” als Willem Banning en andere intellectuelen. De huidige 
crisis leidt tot straatprotesten en nieuw populisme. Daarnaast komen er nieuwe kritieken op 
en ideeën over nationale en Europese democratie tot stand. Wat is het sociaaldemocratische 
antwoord?

De Banningleergang is een cursus over de ontwikkeling van de beginselen en waarden van de 
sociaaldemocratie. De leergang wordt gehouden op dinsdag 24 september, 8 en 22 oktober en 
5 november van 18-21 uur in Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS).

Geef je hier op.

24 september 2013: Sociaaldemocratische denkers over democratie en 
fascisme

Spreker: Rob Hartmans. Hartmans (1959) is zelfstandig journalist en historicus en 
publiceert regelmatig in De Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad. 
Recent verscheen van hem “Vijandige broeders? Nederlandse sociaaldemocraten en het 
nationaal-socialisme 1922-1940”.

8 oktober 2013: De crisis van de democratie in Europa: Indignados, 
populisten en technocraten

Spreker: Thomas Decreus. Decreus (1984) is promovendus aan het Hoger Instituut 
voor Wijsbegeerte, Leuven. Recent verscheen van hem “Een paradijs waait uit de storm. 
Over markt, democratie en verzet”.

https://docs.google.com/forms/d/10H1F9eq--2w7xxxrDExEREhVTiheS3qIECees8vaY7s/viewform


22 oktober 2013: Hoe stabiel is een democratie in een economisch 
onzekere samenleving?

Spreker: Frits Boterman. Boterman (1948) is emeritus-hoogleraar Moderne Duitse 
Geschiedenis aan de UvA. Binnenkort verschijnt van hem “Cultuur als macht. 
Cultuurgeschiedenis van Duitsland, 1800-heden”.

5 november 2013: Sociaal Europa – het sociaaldemocratische 
antwoord?

Spreker: Paul Kalma. Kalma (1948) is oud-directeur van de Wiardi Beckman 
Stichting en oud-Kamerlid van de PvdA. Recent verscheen van hem Makke schapen. 
Over volgzame burgers en vluchtige politiek.

Over de Banningleergang / praktische informatie

De Banningleergang is bestemd voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de waardenontwikkeling van de 
sociaaldemocratische beweging. Deelnemers ontvangen een reader met achtergrondinformatie. De PvdA 
heeft de leergang erkend als onderdeel van haar scholingsprogramma, maar ook leden van andere partijen 
kunnen deelnemen. De leergang wordt ’s avonds gehouden van 18.00 tot 21 uur, op loopafstand van 
station Utrecht Centraal.

Kosten (inclusief broodmaaltijd) voor deelname zijn 75,- euro, studenten en bijstandgerechtigden: 30,- 
euro.

Geef je hier op.

Meer informatie: http://www.zingeving.net/Leergang/leergang_2013.htm

De Banningleergang wordt georganiseerd door Zingeving.net

De Banningleergang is vernoemd naar Willem Banning. Banning was een 
hervormd predikant die actief was in de SDAP en mede de aanzet gaf tot de 
oprichting van de PvdA in 1946.

https://docs.google.com/forms/d/10H1F9eq--2w7xxxrDExEREhVTiheS3qIECees8vaY7s/viewform
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