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De Rode Hoed in 2013
Voor het vierde achtereenvolgende jaar verkeerde de Rode Hoed in een merkwaardige spagaat. Door de
financiële crisis stonden de inkomsten uit zaalverhuur en catering onder druk, maar de belangstelling
voor de eigen programmering groeide wederom. Dat gold voor onze vertrouwde series als de
Volkskrant op Zondag, de landbouw- en voedselreeks, de Twintigers en Literaturfest, maar ook de
nieuwe programmering vond een enthousiast publiek.
In samenwerking met de Stichting Muziek Buiten de Concertzaal werd een tweemaandelijks Café
Classique georganiseerd en met de Stichting Oosterse Filosofie en Home Academy werden tien
maandelijks hoorcolleges Oosterse Filosofie gehouden, waarvoor alleen al in de voorverkoop 150
passe-partouts werden verkocht. Klassieke muziek in een eigentijdse opzet en hoorcolleges keren
daarom in 2014 terug in de programmering van de Rode Hoed.
Op verzoek van Instituut GAK verzorgde de Rode Hoed het project 'Mij een zorg' over de toekomst van
de sociale zekerheid. In samenwerking met de wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen
stelde journaliste Sjifra Herschberg een essaybundel samen en organiseerden we twee debatavonden
over dit thema. Oud-premier Ruud Lubbers nam het eerste exemplaar van de bundel in ontvangst en
debatteerde met wethouder André van Es en de voorzitters van de jongerenorganisaties van FNV en
CNV, Dennis Wiersma en IJmert Muilwijk. In de reeks Twintig over Twintig leidde Arie Boomsma een
discussie met jongeren over solidariteit en sociale zekerheid.
Het seizoen 2013-2014 werd in september geopend met een veel besproken H.J. Schoo-lezing,
uitgesproken door premier Mark Rutte. Deze en vele andere programma's werden via een live-stream
ook elders bekeken en op NOS Politiek 24 uitgezonden.
Op de website van de Rode Hoed is de rubriek 'Terugkijken' geïntroduceerd, waar eerder gestreamde
programma's bekeken kunnen worden.
Ton van Brussel
Directeur
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Eenmalige programma’s en bijeenkomsten
Kerk en St(r )aat)
>maandag 28 januari, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
De rechten van religieuze minderheden raken in de knel. Een hoofddoek is voor minder dan een tientje
te koop bij de HEMA, maar het vrouwenstandpunt van de SGP is door de Hoge Raad verworpen.
Godslastering moet mogen, maar ritueel slachten en besnijdenis van jongetjes wordt taboe. IKON, RKK
en de Joodse Omroep raken hun zendtijd kwijt, omdat het kabinet vindt dat religie achter de voordeur
hoort. Is het een vorm van beschaving dat nu omstreden eeuwenoude religieuze rechten van
geloofsgemeenschappen geen bescherming meer verdienen? Of is juist het omgekeerde aan de hand
en is hier sprake van de dictatuur van de moderniteit? Onder leiding van Elma Drayer (journaliste en
publiciste) gingen Tamarah Benima (rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeenschap en oud-journaliste),
Boris van der Ham (voorzitter van het Humanistisch Verbond en oud lid van de Tweede Kamer voor
D66), Govert Buijs (hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing) en Tom Mikkers (algemeen
secretaris van de Remonstrantse Broederschap) in debat.
Organisatie: Trouw met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 145

Neurofilosofie van de geest door prof. dr. mr. Herman Philipse
>dinsdag 26 februari, aanvang 20.00, café open 19.00 uur
Zijn wij ons brein? Bestaat de vrije wil? We weten steeds meer over de werking van onze hersenen. Maar
hebben we daardoor ook meer kennis van ons bewustzijn en onze vrije wil? Zegt hersenactiviteit iets
over waarom we doen wat we doen? Over de vraag wat het betekent om mens te zijn?
Op dinsdag 26 februari gaf prof. dr. mr. Herman Philipse een niet eerder op CD verschenen
hoorcollege met een helder en beknopt overzicht van zijn bevindingen in de neurofilosofie. Na afloop
was er ruime gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen en in discussie te gaan.
In zijn serie hoorcolleges op CD analyseert Herman Philipse de visies hierover van de belangrijkste
Nederlandse en buitenlandse neurowetenschappers. Tevens bespreekt hij daarin kritisch de
verschillende filosofische theorieën over de verhouding tussen de hersenen, bewustzijn en gedrag.
Organisatie: Home Academy in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 210

Het vrouwelijk antwoord op de crisis
>vrijdag 8 maart, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Eurocommissaris Neelie Kroes opende ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een debat over
vrouwen en de crisis. Het debat, waaraan onder anderen Europarlementariërs Marije Cornelissen en
Wim van de Camp deelnamen, vond plaats onder leiding van Kirsten van den Hul (VN
vrouwenvertegenwoordiger 2011). De centrale vraag tijdens het evenement was welke bijdrage
vrouwen kunnen leveren aan het oplossen van de economische crisis. Moeten we de oplossing van de
recessie zoeken in de verbetering van de positie van vrouwen op de Europese arbeidsmarkt? En zou
Europa hier een rol in kunnen spelen? Naast de Europarlementariërs gingen Jeroen Smit (hoogleraar
journalistiek en auteur van o.a. De Prooi), Merel van Vroonhoven (directielid NS en Topvrouw van het
jaar 2012), Mijntje Lückerath (hoogleraar Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit) en
Agnes Jongerius (geassocieerd (onderzoeker) aan het zwaartepunt Instituties van de Open Samenleving
(IOS) van de UU) met elkaar in discussie om deze vragen te beantwoorden.
Organisatie: de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie en het Informatiebureau van het
Europees Parlement, in samenwerking met Lof Media en de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 330
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De maakbare man – Marjolijn Februari werd Maxim Februari
>dinsdag 12 maart, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Zodra je aan de buitenwereld laat weten dat je verder wilt leven als man, krijg je al gauw met vreemde
vooroordelen over mannelijkheid te maken. Vrouwen zijn er vast van overtuigd dat je door het gebruik
van testosteron een lawaaierige macho wordt, mannen nodigen je broederlijk uit hun motorzaag te
komen bekijken, zo blijkt uit het nieuwste boek van Maxim Februari De maakbare man. Isolde
Hallensleben interviewde Februari over oordelen, vooroordelen en misverstanden over mannen,
vrouwen, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Documentairemaker Michiel van
Erp volgde vier transseksuelen die vijftig jaar geleden als een van de eerste een sekse-operatie konden
ondergaan en maakte de documentaire I am a woman now (2011). Hij werd geïnterviewd over zijn
ervaringen.
Organisatie: SLAA en uitgeverij Prometheus in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 260

Kousbroek lezing door Tijs Goldschmidt – Vis in bad
>vrijdag 19 april, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
De meeste dieren werken periodiek hard, maar er wordt ook veel gelummeld, gehangen en niets
gedaan. Hoe kunnen ze zich dat permitteren? Hebben ze 'vrije tijd' of zijn ze schijnvrij? Een
beschouwing over zonnetijd, innerlijke tijd, sociale tijd en vooral vrije tijd bij dieren inclusief de mens.
Tijs Goldschmidt is essayist en bioloog. Zijn bekendste boek is Darwins Hofvijver. Hij publiceerde ook
verschillende essaybundels. Hij is advisor aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en
gastschrijver van de UvA-Artisbibliotheek (Bijzondere Collecties). In 2004 was hij een van VPRO's
zomergasten. Na de lezing wordt het filmpje Blafmiauw vertoond, 25 jaar geleden gemaakt voor de
VPRO-televisie door Lien Heyting en Joyce Roodnat, naar een scenario van Rudy Kousbroek. Ten slotte
werd er een dierenlied ten gehore gebracht, geschreven door Mensje van Keulen, geïnspireerd op de
door Kousbroek gekoesterde oud-Hollandse liedjes uit de klassieke bundel Kun je nog zingen, zing
dan mee. De avond stond onder leiding van Maarten Asscher.
Organisatie: De Gids, Uitgeverij Augustus en NRC Handelsblad in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 440

De avond van de democratie
>maandag 27 mei, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Op de derde avond van de democratie spraken drie wetenschappers van de onderzoeksgroep

Challenges to democratic representation over de vertegenwoordiging en het vertrouwen in de
Nederlandse democratie. In drie korte presentaties van 15 minuten gingen drie wetenschappers nader
in op de democratie in Nederland daarna vond er een discussie plaats met de zaal. Met Dr. Marcel
Maussen (universitair docent), over Religie en democratie in Nederland, Dr. Tom van der Meer
(universitair hoofddocent), over Vertrouwen in de Nederlandse politiek, Dr. Laure Michon (Senior
onderzoeker Dienst Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam), over Quota’s in de politiek. Onder
leiding van Ruben Maes.
Organisatie: Universiteit van Amsterdam en de Groene Amsterdammer in samenwerking met de Rode
Hoed.

Aantal bezoekers: 55
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Poëzie aan de steiger
>zaterdag 8 juni, aanvang 16.00, café open 15.00 uur
Het einde van het culturele seizoen werd afgesloten door SLAA en de Rode Hoed op zaterdag 8 juni
met de derde editie van Poëzie aan de steiger. Een intiem gedichtenfestival omlijst door muziek voor
de deuren van de Rode Hoed. Onder het genot van een hapje en een drankje leidde Bahram Sadeghi het
publiek door een afwisselende middag die geopend werd door de Amsterdamse wethouder Andrée van
Es. Er waren optredens van: Jannah Loontjens, Bernard Wesseling, Janneke Rinzema, Frank Keizer, Ester
Naomi Perquin, Bernke Klein Zandvoort, Menno Wigman, Menno Wigman, Lieke Marsman, Alexis de
Roode, Daan Doesborgh, Massih Hutak en muziek van Alex Roeka.
Organisatie: SLAA in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 100

2 minuten festival – Meer dan de clou alleen
>zaterdag 7 september, aanvang 20.00, café open 19.00 uur
Op zaterdag 7 september organiseerden Torpedo Theater, Het Parool en de Rode Hoed voor de tweede
keer het 2 minuten festival: een feestelijke tapasavond met uiteenlopende schrijvers en muzikanten die
in niet meer dan 2 minuten een verhaal voordroegen. Complete line-up: Özcan Akyol, Gerhardt
Heusinkveld, Tommy Wieringa, F Punt Starik, Richard de Wit, J. Pennings, Gerwin van der Werf,Wiep
Idzenga, Nina Roos, Mirjam Bosgraaf, Jente Posthuma, Rob Waumans, Marc Fabels, Lily Kiara, Marieke
Groen, Elke Geurts, Thierry Abels, Carel Helder, Michiel Eijsbouts, Paul Abels, Paul Damen, Ivo Victoria,
Gabriël Kousbroek, Henri Tillart, Rob van Essen, Joubert Pignon, Hans Hogenkamp, Arjan Witte, Maaike
Schutten, Bram van Dijk, Rick van Leeuwen, Anna Margot van Rij, Margot Springvlo, Marijke Kolk, Peter
Prins, AfdH uitgevers, leerlingen van de Schrijversvakschool, Stella Bergsma, Bart Lankester, Hester
Macrander, Jan Zandbergen, Lucy Helder, Erik Jan Harmens, Bosz de Kler, Bibi Saelens, Patricia Jimmink,
Marc Scheepmaker, Wim de Jong, Jan de Graaf, Naima El Bezaz, Anna Ietswaart, Jowi Schmitz, Hans
Vervoort, Jamal Ouariachi, Deborah Bevelaar, Esther Gerritsen, Filip Fokkens, Hans van Willigenburg,
Karel van der Eijk, Thomas van Aalten, Peter Smit, Sare Bakkers, John Fillmore, Helena Perez, Rob
Schouten, A.L. Snijders, Wieke Drieboog, Nyk de Vries, Jan van Aken, Vrouwkje Tuinman, Sasja Janssen,
Willem Bosch, Dries Muus, Barry Smit, Wim Brands, Ronald Ockhuysen, Bernard Wesseling, Bernard
Christiansen, Nico Arzbach, Roland Brunt, Rogier Verkade, Ruben de Smet, KHOP, Philip Snijder, Forty
Dollar Baby.
Muziek: Lily Kiara, Anna Margot van Rij, Gerhardt, Bosz de Kler, John Fillmore & Helena Perez, The
Delicate Project (o.v.) Kunst: A.L. Snijders, Erik Harteveld & de IJssel-linie, Het Verkade Project, Gabriël
Kousbroek, Karel van der Eijk. Presentatie: Wim Brands, Ronald Ockhuysen, Paul Abels, Michiel
Eijsbouts, Bram van Dijk en Carel Helder.
Organisatie: Torpedo Theater en Het Parool in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 450
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Abel Herzberglezing door Geert Mak
>zondag 22 september, aanvang 15.30, café open 14.30 uur
Binnen het Europese project heeft altijd een spanning bestaan tussen 'ruimte' - Europa, de
internationale gemeenschap - en 'plaats' - het land, de regio, de eigen, min of meer voorspelbare
wereld. Zoiets is onvermijdelijk, zo'n spanning is kenmerkend voor ieder groter verband van staten en
regio's. In de Verenigde Staten zijn de 'states rights', de autonome rechten van de staten, na ruim twee
eeuwen nog altijd een onderwerp van een levendig publiek debat. In Europa lijkt dat spanningsveld
echter maar al te vaak ontkend te worden, zowel door 'nationalisten', die het liefst een herstel zien van
het 19e eeuwse systeem van natiestaten, als door de 'federalisten', die de natiestaat enkel als een
bedreiging zien en die het liefst over alle politieke en culturele verschillen heen dansen. De ontkenning
van dit spanningsveld maakt de oplossing van de huidige Europese crisis extra moeilijk, zo niet
onmogelijk. En de prijs zal hoog zijn: een toenemend gebrek aan publieke steun voor het Europese
project, als een beeld op een lemen voetstuk. Zijn er uitwegen? Is het mogelijk om binnen Europa wel
tot een zekere balans te komen tussen de noodzaak van supra-nationale organisaties, en de
vertrouwdheid van natie en regio? Kunnen 'ruimte' en 'plaats' samengaan?
U kunt hier de lezing terugkijken en hier kunt u de gehele lezing nalezen.1
Organisatie: Trouw in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 450

Thelen-avond
>maandag 23 september, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Schrijver Thomas Mann noemde het Het eiland van het tweede gezicht van Albert Vigoleis Thelen één
van de indrukwekkendste boeken van de twintigste eeuw. Maarten ’t Hart zelfs ‘het mooiste van de
twintigste eeuw.’ In Nederland geniet Thelen echter weinig bekendheid. Op maandag 23 september
was het tijd voor een herwaardering van zijn werk. Onder leiding van Wim Brands spraken de vertaler
van de nieuwe heruitgave Wil Boesten, uitgever Christoph Buchwald en A.L. Snijders over het werk van
de excentrieke schrijver.
Organisatie: Home Academy in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 60

De Grote Couperus Avond
>woensdag 25 september, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Ter gelegenheid van Couperus’ 150ste geboortejaar ging Bas Heijne met regisseur Jan Louter voor Het
Uur van de Wolf op zoek naar de wortels van de grootse romans De boeken der kleine zielen en De

stille kracht, en de verhalen waarin zijn ideale vriend, de mooie Italiaan Orlando voorkomt. Deze nog
steeds actuele en springlevende verhalen houden ook de moderne mens een spiegel voor en vallen
samen met de belangrijkste plaatsen uit Couperus’ leven: Den Haag, Java en Toscane.
Op deze avond vond, in aanwezigheid van de makers, de première van deze documentaire plaats.
Daarna werd Bas Heijne geïnterviewd door schrijver Joost de Vries over zijn nieuwe boek Angst en

schoonheid; Louis Couperus, de mystiek der zichtbare dingen, zijn persoonlijke verkenning van de
thema’s van Couperus, dat op deze avond ten doop werd gehouden. Het eerste exemplaar is daarna
door de auteur aangeboden aan acteur, fotograaf en Couperus-liefhebber Thom Hoffman.
Organisatie: De Bezige Bij, NTR, Miroir Films in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 260

1

https://www.youtube.com/watch?v=nl_ls6hsWuw en

http://static1.trouw.nl/static/asset/2013/Herzberglezing_2013_Geert_Mak_2623.pdf
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Mosse-lezing door Jet Bussemaker
>dinsdag 1 oktober, aanvang 17.30 uur, café open 17.00 uur
Jet Bussemaker, minister van onderwijs, cultuur en wetenschap sprak op dinsdag 1 oktober de Mosselezing 2013 uit met de titel Grenzen aan homo-emancipatiebeleid: burgerwacht of politieagent? - Over

de 'red lines' van het homo-emanicipatiebeleid. Welke rol speelt onderwijs in de voorlichting van jonge
burgers over homoseksualiteit? En hoe wordt er rekening gehouden met de uiteenlopende religies en
achtergronden van deze jongeren?
Organisatie: De Mosse Stichting in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 200

De Duurzame 100
>woensdag 9 oktober, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Op woensdagavond 9 oktober werd in de Rode Hoed bekend gemaakt wie van de 415 genomineerden
uiteindelijk in de Duurzame 100 van Trouw zijn gekozen. Moderator Henk Steenhuis loodste het
publiek door een gevarieerd programma met presentaties van nieuwe duurzame initiatieven, een
optreden van cabaretière Carolien Borgers. Aansluitend was er een energiedebat onder leiding van
Trouw-journalist Hans Marijnissen: Tweede Kamerleden Stientje van Veldhoven (D66) en René Leegte
(VVD) en SER-voorzitter Wiebe Draijer gaan met elkaar en de zaal in discussie over energiekwesties,
zoals de winning van schaliegas. Hier vindt u een overzicht van de Duurzame 100.2
Organisatie: Trouw in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 150

Schrijvers onder Poetin
>dinsdag 29 oktober, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Wat is de status van de Russische schrijver en zijn werk? Is de schrijver nog dissident? Kan de literatuur
nog floreren in een Rusland waar nagenoeg geen dialoog meer is tussen staat en schrijver? Welke rol
speelt hij nu in Poetins Rusland? De SLAA nam samen met de Rode Hoed een avond de tijd om zich te
verdiepen in de rol van de hedendaagse Russische literatuur. Te gast waren Ellen Rutten, hoogleraar
letterkunde (Slavische Taal en Cultuur, UvA), Arnout Brouwers, oud-Rusland correspondent van de
Volkskrant en de Russische schrijver Michaïl Sjisjkin. Hij is een van de grote Russische schrijvers van
het moment, zijn werk is in meer dan tien talen vertaald. Zo verscheen recentelijk Onvoltooide

Liefdesbrieven bij Querido dat door de Nederlandse pers bejubeld werd. Michel Krielaars (chef-boeken
NRC Handelsblad), modereerde de avond. Pianiste Tomoko Mukaiyama speelde fragmenten van het
werk van Galina Ustvolskaija.
Organisatie: SLAA in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 150

2

http://www.trouw.nl/tr/nl/14148/De-Duurzame-100-2013/integration/nmc/frameset/duurzame-100-

2013/ranglijst.dhtml
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Bart Tromplezing door Herman Tjeenk Willink
>donderdag 31 oktober, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Ieder jaar nodigt de Bart Tromp Stichting een ‘dwarse denker’ uit om in een lezing actuele thema’s van
commentaar te voorzien. Dit jaar sprak oud-vicepresident van de Raad van State en Minister van Staat
Herman Tjeenk Willink, op donderdag 31 oktober in de Rode Hoed de zesde Bart Tromplezing uit met
het thema De verwaarloosde staat. Na zijn lezing ging hij in gesprek met het publiek. De avond stond
onder leiding van politiek redacteur Aukje van Roessel van de Groene Amsterdammer.
Organisatie: Bart Tromp Stichting, De Groene Amsterdammer in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 100
Hier kunt u de verkorte lezing nalezen.3

Frénk droomt hardop met…Frits Bolkestein
>donderdag 7 november, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
‘Frénk droomt hardop met…’ is een theatraal gesprek over leven, werk
en het ideale Nederland van de hoofdgast. Frits Bolkestein (1933) was
onder meer staatssecretaris voor de Buitenlandse Handel, minister van
Defensie, fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer en lid van de
Europese Commissie voor de Interne markt, de Belastingen en de
Douane Unie. Als politicus en schrijver had en heeft hij grote invloed op
het politieke debat. Zijn laatste boek, De intellectuele verleiding, werd
door pers en publiek enthousiast ontvangen.
Organisatie: George Visser Productions en de Volkskrant in
samenwerking met de Rode Hoed. Aantal bezoekers: 200
Hier kunt u het interview terugkijken.4

De Grote Transitie: Geldcreatie
>dinsdag 3 december, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Ten koste van grondstoffen, natuur en milieu: burgers moeten blijven consumeren om onze huidige
economie overeind te houden. Vasthouden aan deze oude ‘wetmatigheden’ of is het tijd voor een
andere kijk op het systeem? Op drie avonden analyseren prominenten, economen en politici drie
belangrijke economische motieven, hoe ze werken en hoe het anders kan.
Het geld waar wij dagelijks mee betalen wordt grotendeels gecreëerd door commerciële banken.
Wanneer zij kredieten verstrekken neemt de geldhoeveelheid toe. Banken zijn geneigd om te snel te
veel geld te scheppen door mensen leningen te verschaffen. Geldcreatie is dus in veel gevallen ook
schuldcreatie. Op dinsdag 3 december Klaas van Egmond (bijzonder hoogleraar Milieukunde UU,
Sustainable Finance Lab) en Martijn van der Linden (Platform DSE) uitvoerig in op deze belangrijke spil
in het economisch systeem. Ook met SP Tweede Kamerlid Arnold Merkies. Theatermaakster Dette
Glashouwer verzorgde de inleiding. Over hoe het werkt en hoe het anders kan. De presentatie was in
handen van Frank du Mosch.
De Grote Transitie is een drieluik dat doorgaat in 2014.
Organisatie: Platform Duurzame en Solidaire economie in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 140
Hier kunt u het debat terugkijken.5

3http://www.barttrompstichting.nl/publicaties/publicaties_item/t/de_verwaarloosde_staat_tekst_bart_tromplezing_

van_herman_tjeenk_willink
4

https://www.youtube.com/watch?v=hnN2P3OSdjc

5

https://www.youtube.com/watch?v=ue_9_3D3ywg
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Vrij denken, vrij spreken
>dinsdag 10 december, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
De rechtspraak staat onder druk. Media, publiek en politiek bemoeien zich met strafzaken. Ze vinden
rechters al snel ‘te soft’, officieren van justitie sukkels en strafpleiters te slim. Intussen voelen rechters
zich aangetast in hun autonomie - ze werken niet in een ‘koekjesfabriek’! -, moeten officieren zich
plooien naar steeds meer richtlijnen en protesteren advocaten tegen afbraak van de
rechtsbescherming.
Op de Dag van de Mensenrechten debatteerden Albert Patijn, Gerrit van de Kamp, Bart Nooitgedagt,
Chris van Dam en Marijke Malsch onder leiding van Clairy Polak over een elementair burgerrecht: de
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Zij namen opmerkelijke praktijkvoorbeelden, uit het boek

Opwaaiende toga’s. Achter de schermen van de rechtbank van de journalisten Jelle van der Meer en
Hella Rottenberg als uitgangspunt.
Organisatie: Stichting Bescherming Burgerrechten in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 91

Marchantlezing door Gunter Pauli
>donderdag 12 december, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Dit jaar sprak de Belgische duurzaamheidsdenker Gunter Pauli, een internationale expert op het gebied
van duurzame innovatie, systeemdenken en ondernemerschap de Marchantlezing uit. Aan de hand van
zijn boek Blauwe economie: 10 jaar, 100 innovaties, 100 miljoen banen gaf Pauli een lezing over de
mentaliteitsomslag die nodig is om tot een duurzame economie te komen. Na de lezing en het
coreferaat van Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven was er gelegenheid voor vragen vanuit de zaal.
Organisatie: Mr. Hans van Mierlo Stichting in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 255

Filosofenmarathon
>vrijdag 13 december, aanvang 15.00 uur, café open 14.00 uur
Redacteur Leon Heuts van Filosofie Magazine ging de uitdaging aan om in één avond 25 filosofen uit te
leggen. Van Plato tot John Rawls. Een 8-urige marathon, een kwartier per filosoof. Onder het mom: het
kan niet, maar we doen het toch.
Organisatie: Filosofie Magazine in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 40 (VRIJBURGZAAL)
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Samenwerking met de Volkskrant
De Volkskrant op Zondag – Pieter van Vollenhoven
> zondag 15 januari, aanvang 16.00 uur, café open 15.00 uur
Pieter van Vollenhoven beschrijft in Hier onveilig? Onmogelijk! zijn levenslange strijd voor veiligheid in
de samenleving. Op zondag 15 januari ging hij in debat met betrokkenen uit de praktijk. Welke lessen
zijn er te leren? Met Bert Meerstadt, president-directeur NS, Marion Gout-van Sinderen, presidentdirecteur ProRail, Herre Kingma, directeur Medisch Spectrum Twente, Ybo Buruma, strafjurist, Henk
Kesler, oud-directeur KNVB, Ira Helsloot, hoogleraar veiligheid, Alexander Pechtold, politiek leider D66
en Herman Bolhaar, Procureur-generaal.
Gespreksleiding: Remco Meijer en Martin Sommer

Aantal bezoekers: 300

De Volkskrant op Zondag – Hoe goed is Nederland?
> zondag 10 februari, aanvang 16.00 uur, café open 15.00 uur
Nederland scoort nog altijd hoog op lijstjes van welvarende en gelukkige landen. Blijft dat zo? Hoe
houdt de Nederlandse economie zich staande in de wereld? Wat doen wij goed, waarin verliezen wij
terrein. Welk beeld hebben wij van onszelf en klopt dat een beetje? Een debat over Nederland in een
globaliserende wereld met Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Jaap de Hoop
Scheffer (oud-minister van Buitenlandse Zaken), Henk van Os (emeritus hoogleraar kunst- en
cultuurgeschiedenis), Sandra Phlippen (hoofdredacteur ESB) en een gesproken column van Sheila
Sitalsing. Gespreksleiding: Laura de Jong en Tjerk Gualthérie van Weezel

Aantal bezoekers: 240

De Volkskrant op Zondag – Kees van Kooten
> zondag 10 maart, aanvang 16.00 uur, café open 15.00 uur
In 2013 was Kees van Kooten de schrijver van het Boekenweekgeschenk, De verrekijker. Nog vóór het
Boekenbal gaat Arjan Peters in gesprek met de schrijver, cabaretier en acteur over ruim 40 jaar
schrijverschap, humor, Nederland en zijn Hartstochten. Aansluitend konden bezoekers het
Boekenweekgeschenk laten signeren. Met gastoptredens van tv-criticus Jean-Pierre Geelen en
schrijver/columnist Remco Campert.

Aantal bezoekers: 430

De Volkskrant op Zondag – Interview met de Koning
>zondag 14 april, aanvang 16.00 uur, café open 15.00 uur
Drie dagen voordat NOS en RTL een vraaggesprek met het nieuwe koningspaar uitzond, gingen eerdere
tv-interviewers van Willem-Alexander in de Rode Hoed met elkaar in gesprek. Ed van Westerloo (1988
en 1993), Paul Witteman (1997 en 2002), Brecht van Hulten (2002) en Pieter Jan Hagens (2007)
bespreken hun ervaringen. Wie is koning Willem-Alexander? Met een column van Lars Andersson
(voormalig eindredacteur Koninklijk huis NOS).
Gespreksleiding: Laura de Jong en Remco Meijer

Aantal bezoekers: 90
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De Volkskrant op Zondag – Duitsland Kiest
>zondag 8 september, aanvang 16.00 uur, café open 15.00 uur
Geen twijfel mogelijk: bij de Duitse verkiezingen op 22 september was de toekomst van heel Europa in
het geding. Waardoor zou de kiezer zich laten leiden? Door oude angsten of door het nieuwe
zelfbewustzijn? En waar zal het richtpunt van Angela Merkel liggen? Een debat met Ben Knapen (exstaatssecretaris), Margriet Brandsma (oud-correspondente), Ton Nijhuis (Duitsland Instituut), Han ten
Broeke (Tweede kamerlid VVD). Met een column van voormalig Volkskrant correspondent Merlijn
Schoonenboom.
Gespreksleiding van Paul Brill en Remco Meijer

Aantal bezoekers: 83

De Volkskrant op Zondag – Het geheim van Frankrijk
>zondag 13 oktober, aanvang 16.00 uur, café open 15.00 uur
De charme van Frankrijk is dat het nauwelijks verandert. Toch zal dat moeten, wil het land de komende
jaren een leidende positie in Europa behouden. Een debat met Saskia Dekkers (Correspondente
Nieuwsuur), Henk Wesseling (historicus), Laurent Chambon (Franse socioloog en politicoloog), Sophie
Perrier (schrijfster) en Dj Guuzbourg. Met muziek door Alderliefste. Plus de presentatie van het boek

Surplace van oud-correspondent Ariejan Korteweg, die een column uitsprak.
Gespreksleiding: Paul Brill en Remco Meijer

Aantal bezoekers: 180

De Volkskrant op Zondag – Het Koninkrijk bestaat niet
>zondag 8 december, aanvang 16.00 uur, café open 15.00 uur
Feest in het Koninkrijk: we bestaan 200 jaar! Maar de landen hangen onderling als los zand aan elkaar.
Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten liggen voortdurend met elkaar overhoop. Kan dat nog 200
jaar zo verder? Een debat met Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties), Dennis Richardson (vicepremier en
minister van Justitie van St. Maarten), hoogleraar en directeur KITLV Gert Oostindie. Met een column
van Noraly Beyer en muziek van Kris Berry.
Gespreksleiding: Laura de Jong en Remco Meijer

Aantal bezoekers: 140

Boze 60-plusser stop met klagen?!
>dinsdag 8 oktober, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Nooit eerder werd een artikel op de website van de Volkskrant zo goed gelezen, nooit eerder kwamen
er zoveel brieven binnen op de redactie, nooit eerder was het pensioenvraagstuk zo sexy.
Het artikel van Yvonne Hofs – Hoezo oud en zielig? - sloeg in als een bom. Op dinsdag 8 oktober ging
Hofs in de Rode Hoed in debat. Freek de Jonge trapte af met een miniconference. Aansluitend een
discussie met Martin van Rooijen, Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, Paul
Ulenbelt Tweede Kamerlid SP en Ward Romp, pensioengeleerde verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam. Onder leiding van Pieter Klok, plaatsvervangend hoofdredacteur Volkskrant.
Organisatie: Volkskrant in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 170
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Twintig over twintig
Streetwise of schoolbank
>dinsdag 12 februari, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Op dinsdag 12 februari ging een panel twintigers en een zaal geïnteresseerden onder de bezielende
leiding van Arie Boomsma in gesprek over het nut van leren, of dat nu op de basisschool is, de
universiteit, het vmbo of op straat is. Ernest Hemingway, Gustave Eiffel, Julian Assange. Voorbeelden
van geniën die zonder studie tot grote hoogte stegen. In Nederland is het aantal studenten de
afgelopen 50 jaar vertienvoudigd. Staren we ons niet blind op het belang van een papiertje? En gaat
deze toegenomen schreeuw om kennis niet ten koste van werkervaring, levenservaring en kennis van
zaken die niet in de collegebanken wordt onderwezen? Met onder anderen: Aldert Bergstra (Propria
Cures), Jesper Rijpma (VVD-raadslid), Pepijn Vloemans (filosoof/journalist), Lotte Savelberg (LAKS),
Alaeddine Touhami (Vereniging Samen), Rob Goossens (parlementair verslaggever), Patrick Duijtshoff
(autodidacte acteur - Theatertroep), Simone van Saarloos (student), Roos van Ees (studente), Persis
Bekkering (Volkskrant), Jonas Kooyman (student), Tom Hoven (AKKU), Patrick Jimenez (PVVsympathisant) Steffy Roos Du Maine (Books & Bubbles), Reine Rek (Humanistische Verbond), Marije
Martens (University College), Simion Blom (GroenLinks A'dam Zuid Oost), Massih Hutak
(schrijver/rapper), Tjeerd Posthuma (schrijver) en Ludo Keizer (Triggerboys).
In de chesterfields: Arjen Lubach, schrijver, cabaretier, drie keer vergeefs met een studie begonnen, en
'de slimste mens van Nederland' en Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter Hogeschool Inholland en oudvoorzitter CNV.

Aantal bezoekers: 170

Seks. Wie is er niet groot mee geworden?
>woensdag 3 april, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Als we de onderzoeken moeten geloven wordt de jongere van nu geregeerd door het orgasme. Hoe
vaker en sneller, hoe beter. Tegelijkertijd is er sprake van een ‘nieuwe preutsheid’ onder jongeren en
lijkt vrije seks op zijn retour. Wat is de seksuele moraal van de twintiger? Welke rol spelen porno,
monogamie en liefde in hun leven? Onder leiding van Arie Boomsma gaan een panel twintigers en een
zaal geïnteresseerden in gesprek over seks. In het panel: Aldert Bergstra (De Rijdende Rechter),
Rosanne Hertzberger (NRC Handelsblad), Haroon Ali (Vice), Tjeerd Posthuma (schrijver), Marije Martens
(studente), Steffy Roos Du Maine (Books & Bubbles), Yuki Kempees (schrijver), Mark Schoones (Nieuwe
Revu), Massih Hutak (schrijver/rapper), Persis Bekkering (de Volkskrant), Ludo Keizer (Triggerboys),
Reine Rek (Humanistisch Verbond), Roos van Ees (VPRO), Simone van Saarloos (filosofe), Alaeddine
Touhami (Vereniging Samen), Marije van Beek (Trouw), Jill Mathon (trendwatcher), Roos Pollmann
(columnist VPRO Dorst), Mark Reichwein (Expreszo).
Ook aanwezig: seksuoloog Goedele Liekens en Boris van der Ham, oud-Tweede Kamerlid en schrijver
van het boek De Vrije Moraal die de discussie vanuit een luie chesterfield gadeslaan en
becommentariëren.

Aantal bezoekers: 190
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De eeuwige stagiair
>maandag 3 juni, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Vergrijzing, pensioenkortingen, doorwerken tot je zeventigste: vraagstukken over de sociale zekerheid
domineren het nieuws en de politiek, maar twintigers maken zich vooral zorgen om een vaste baan.
Veel jongeren stapelen stage op stage of worden ZZP'er. Maar wie regelt hun pensioen en wat gebeurt
er als ze ziek worden? Wat is er over van de rol van de verzorgingsstaat? Op maandag 3 juni gingen
prominenten, twintig twintigers en het publiek onder leiding van Arie Boomsma met elkaar in gesprek
over jeugdwerkloosheid, vergrijzing en de nieuwe sociale zekerheid. Met: Thijs Kleinpaste (columnist),
Jamila Aanzi (PvdA), Persis Bekkering (de Volkskrant), Jochem van den Berg (De Speld), Rob Goossens
(Das Kapital), Marije van Beek (journalist), Tjeerd Posthuma (schrijver), Ludo Keizer (Triggerboys), Thijs
Bogers (historicus), Marije Martens (student), Hagar Jobse (journalist), Roos van Ees (VPRO), Steffy Roos
du Maine (Books & Bubbles), Jesper Rijpma (VVD), Aldert Bergstra (De Rijdende Rechter) Signe
Troost(werkzoekende), Alexander Klöpping (gadgetnerd), Patty Golsteijn (#metzonderwerk), Yuki
Kempees (schrijver), Yori Bonnema (ondernemer), Mark Schoones (Nieuwe Revu), Paul van Vliet
(ondernemer), Rosanne Hertzberger (NRC Handelsblad) en Marieke Aafjes (Ridderfonds).
In de chesterfields: Xandra Schutte (hoofdredacteur De Groene Amsterdammer) en Karin Spaink (o.a.
columniste Het Parool). Bezoekers kregen de bundel Mij een zorg! - De toekomst van de sociale

zekerheid gratis mee naar huis. Het onderwerp van Twintig over twintig werd deze keer tot stand
gebracht op uitnodiging van het Instituut Gak. Op de website www.rodehoed.nl/mijeenzorg kunt u
meer informatie vinden.

Aantal bezoekers: 220
Hier kunt u het debat terugkijken.6

Onthouding
>woensdag 11 december, aanvang 19.30 uur, café open 19.00 uur
Maat houden is een van de moeilijkste dingen van het moderne leven. We zijn gewoontedieren en snel
verslaafd. Kunnen we wel leven zonder op het eerste oog zo onschuldige dagelijkse
vanzelfsprekendheden als alcohol, sociale media en geld? Op woensdag 11 december gingen twintig
twintigers, het publiek en een aantal onthouders onder leiding van Arie Boomsma met elkaar in
gesprek over onthouding. Met: Alaeddine Touhami (Aznavour-fan), Aldert Bergstra (Propria Cures),
Fardau Procee (diplomaat), Jesper Rijpma (VVD), Kim van Dijk (Buy Nothing New), Marije Martens
(student), Mark Schoones (Nieuwe Revu), Massih Hutak (rapper en schrijver), Patrick Jimenez (PVV),
Peter Joosten (Quantified Self), Reine Rek (Humanistisch Verbond), Renske Kroeze (psycholoog), Rob
Goossens (Das Kapital), Simone van Saarloos (nrc next), Thijs Bogers (historicus), Tim van der Grift
(arts), Tjeerd Posthuma (schrijver),Yori Bonnema (ondernemer), Yuki Kempees (schrijver), Willem Bosch
(schrijver) en Zahra Boufadiss (student).

Aantal bezoekers: 120
Hier kunt u het verslag lezen van panellid Peter Joosten tevens onthouder.7

6

https://www.youtube.com/watch?v=qlpRyCEDE6I

7

http://www.projectleven.nl/ervaring-zelfonthouding-exeriment/
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It’s the food, stupid!
Na het succes van de eerdere debatreeksen in de Rode Hoed (2009, 2010 en 2012) waarin bedrijven,
boeren, maatschappelijke organisaties, politici en burgers elkaar vonden rond belangrijke thema’s
gerelateerd aan landbouw en voedsel, was er dit jaar een nieuwe reeks. Het hoofdthema was een
zoektocht naar feiten en naar duurzame oplossingen voor de enorme impact die voedselproductie
heeft op ecologie, energie, ontwikkeling en gezondheid.

Op zoek naar een duurzame voedselcultuur
>maandag 25 februari, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
We zijn 10.000 jaar bezig om steeds meer natuurgrond in cultuur te brengen en de productie per
hectare te verhogen met behulp van technologie in de vorm van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en nu
ook gentechnologie. Maar die aanpak keert zich langzaam tegen ons, de bodemvruchtbaarheid neemt
af. Hoe krijgen we een nieuw evenwicht tussen technologie en ecologie?
De sprekers waren Peter Klosse, oprichter Academie voor Gastronomie, eigenaar hotel-restaurant de
Echoput, lector gastronomie aan de Stenden Hogeschool van Leeuwarden en de Hotelschool van
Maastricht en auteur van vele boeken over smaak, spreekt over de historische relatie tussen regio’s,
bodems en klimaten en ons voedsel en de veranderende invloeden op onze eetcultuur. Klosse: “Is

voedsel uit een laboratorium niet net zoiets als een plofkip?” John Liu, is een Amerikaanse filmmaker
en journalist die al 15 jaar met een missie bezig is om woestijnen te vergroenen en diversiteit te
herstellen. Hij kreeg in ons land bekendheid door vertoning van zijn film Green Gold in Tegenlicht. Liu:
“In functionerende ecosystemen zie ik hoe generaties van leven zich transformeren tot volgende

generaties. Dat stelt me gerust.”
Gespreksleider: Felix Rottenberg

Aantal bezoekers: 340

Voedselproductie: energieverslinder of energieleverancier?
>maandag 4 maart, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
De landbouw heeft duizenden jaren gedraaid op zonne-energie. Dat veranderde in de vorige eeuw met
de komst van kunstmest, krachtvoer, de tractor en andere machines die allemaal draaien op fossiele
energie. Met de globalisering namen ook de transportafstanden toe. De landbouw werd een
energieverslinder. In Nederland is de landbouw momenteel goed voor 5% van het fossiele
energiegebruik, exclusief de energie gebruikt bij de productie van kunstmest, krachtvoer etc.
Maar in Nederland is een kentering gaande: het gebruik van kunstmest loopt terug, dierlijke mest en
reststoffen worden gebruikt voor productie van biogas, bij veel boerderijen staan windmolens, op
stallen verschijnen zonnepanelen en de glastuinbouw bespaart energie via warmte/kracht-koppeling.
Kan de landbouw een netto leverancier van energie worden? Wat zijn potenties en risico’s van diverse
systemen en waar kunnen we het beste op inzetten. Feiten over energiegebruik, technieken, potenties
en risico’s (energiegewassen, biogas): milieukundige prof. Lucas Reijnders en glastuinder met
energiezuinige kas: Rob Baan (Koppert Cress).
Gesprekleider: Felix Rottenberg

Aantal bezoekers: 220
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Biobased economy in ontwikkelingslanden
>maandag 15 april, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
In ontwikkelingslanden is agrarische ontwikkeling vaak de trekker van economische groei. We proberen
ze daar bij te helpen maar hoe kan dat? Er woedt al jaren discussie over de effectiviteit van
ontwikkelingssamenwerking. Wat zijn de ervaringen als het bedrijfsleven de lead krijgt bij de
ontwikkeling van de landbouw? We bekijken dit voor een nieuw en innovatief terrein: de biobased
economy. Daar wordt de landbouw in een breder, ecologisch perspectief geplaatst. Welke
veelbelovende initiatieven zijn er? Waar liggen kansen? Hoe kunnen we deze ontwikkeling steunen?
Met: Gunter Pauli, schrijver van de bestseller Blauwe Economie, geeft voorbeelden vanuit zijn
praktijknetwerk.
Gespreksleiding: Felix Rottenberg

Aantal bezoekers: 350

Hoe verder met de veehouderij: Industrieel of grondgebieden?
>woensdag 24 april, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Er woedt al decennialang een debat over de veehouderij. De “industriële” school zegt dat intensivering
en schaalvergroting leiden tot hogere efficiëntie en lagere emissies. Bovendien zouden we minder
grond nodig hebben en dus natuur kunnen sparen. Dierenwelzijnseisen zitten daarbij in de weg. De
andere school zegt dat dierenwelzijn noodzaak is en dat industrialisering niet nodig is voor een hogere
productie en efficiëntie, schadelijk is voor milieu en natuur en het risico op dierziekten verhoogt.
Dit debat is extra actueel omdat over twee jaar de melkquotering verdwijnt. Dan gaan ook
melkveebedrijven industrialiseren en komen koeien niet meer in de wei. Willen we dat wel? Zo nee,
kunnen we nog bijsturen? Hoog tijd voor een stevig debat.
Met: Jan Staman (directeur Rathenau Instituut) over dilemma’s rond veehouderij en samenleving en Piet
Boer, voorzitter coöperatie FrieslandCampina, over koeien in de wei na de melkquotering. Ook
aanwezig Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken.
Gespreksleiding: Felix Rottenberg

Aantal bezoekers: 280
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Literaturfest
IX - de Masters of LXRY-edition
>vrijdag 25 januari, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Tim, Toine en Ernst-Jan ontvingen op deze koude vrijdagavond een sigaren rokende Connie Palmen. Zij
besprak Rituelen van Cees Nooteboom. Maartje Wortel nam John Williams’ veel geroemde Stoner mee.
Sander ‘Lucky TV’ van der Pavert gaf tekst en uitleg over het boek Then We Came to the End van Joshua
Ferris. Ook Bas Heijne was zoals gewoonlijk van de partij. Hij gaf een pleidooi voor Bel Ami van Guy de
Maupassant.

Aantal bezoekers: 350

X - de Jubileumeditie
>donderdag 28 maart aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Het was editie nummer tien alweer, de avond voor Goede Vrijdag. Wederom waren er vier prachtige
gasten en prachtige boeken. Daphne Bunskoek met Wuthering Heights van Emily Brontë, Özcan Akyol
met De morgen loeit weer aan van Tip Marugg, Maxim Hartman met Een Dummy. Als in, een leeg boek
en Bas Heijne over The Chill van Ross MacDonald. Ook was er een muzikaal optredens van De Open
Boekjes, zangduo Brankele Frank en Loeki Westerveld, op de piano begeleid door George Blaustein.

Aantal bezoekers: 300

XI - De seizoensfinale
>vrijdag 24 mei, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
De laatste Literaturfest van het seizoen 2012/2013. Te gast waren Arie Boomsma met Godverdomse

dagen op een godverdomse bol van Dimitri Verhulst, Charlotte Mutsaers met De autonauten van de
kosmosnelweg, Of een tijdloze reis Parijs-Marseille van Julio Cortázar en Maarten Schinkel met De
naam van de roos van Umberto Eco.
Bezoekers: 320
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XII – David Sedaris + mystery guest
>vrijdag 27 september, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Na de vakantie zijn de jongens van Literaturfest terug. Drie gasten bespraken een bijzonder boek, er
was een quiz, muziek, verrassingen én nieuw: een feest tot in de kleine uurtjes. Te gast waren de
Amerikaanse schrijver en verhalenverteller David Sedaris met Tenth of december van George Saunders,
de Vlaamse uomo universale Bent Van Looy met Franny & Zooey van J.D. Salinger en de Nederlandse
powerduider en godfather Bas Heijne over De stille kracht van Louis Couperus. En, om het seizoen af te
trappen was Mystery Guest, Donna Tartt te gast. Zij sprak over Bleak House van Charles Dickens.
Hier leest u het verslag van deze bijzondere avond.

Bezoekers: 450

XIII – Cas Hieltjes, Maxim Februari, Lucky Fonz III en Femke Halsema
>zaterdag 23 november, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Het is herfst, maar Literaturfest zal uw schoorsteen schonen, uw schoenen vegen, uw regencape
drogen. Bij de open haard van de Rode Hoed bespreken gasten met Tim de Gier (Vrij Nederland), Toine
Donk (Das Magazin) en Ernst-Jan Pfauth (De Correspondent) een boek dat veel voor ze betekent, niet
gehinderd door enige kennis van zaken. Cas Hieltjes, frontman van Go Back To The Zoo over De

meester en Margarita van Michail Boelgakov, Femke Halsema, oud-politica en publicist over Vuur en as
van Michael Ignatieff, Lucky Fonz III, troubadour over Kelderkoorts van Meindert Talma en Maxim
Februari, schrijver van De maakbare man over Het moordend testament van Jonathan Coe.
Bezoekers: 300
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Project Mij een zorg! – De toekomst van de sociale zekerheid
>periode 12 april tot 3 juni 2013
De Rode Hoed vroeg op uitnodiging van Instituut Gak de tien wetenschappelijke bureaus van de
politieke partijen in de Tweede Kamer naar hun visie op de verzorgingsstaat, hun kijk op één
voorziening in de sociale zekerheid en hun suggesties voor verbeteringen.

Vrijdag 12 april 2013: lancering www.rodehoed.nl/mijeenzorg
In aanloop naar de presentatie van het essaybundel gaat op vrijdag 12 april de website
www.rodehoed.nl/mijeenzorg de lucht in. Deze website fungeert als platform voor het gehele project,
agendering en achtergrondinformatie. Elke dag wordt er een nieuwe stelling geplaatst die betrekking
heeft op de sociale zekerheid en de inhoud van het essaybundel. Daarnaast wordt via Twitter
@mij_een_zorg de discussie aangezwengeld.

Maandag 13 mei 2013: presentatie essaybundel Mij een zorg! – De toekomst
van de sociale zekerheid en debat
Het essaybundel Mij een zorg! - De toekomst van de sociale zekerheid is tot stand gekomen door een
samenwerking van Instituut Gak en de Rode Hoed. Tien wetenschappelijke bureaus van politieke
partijen (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP, 50Plus, ChristenUnie, SGP, PvdD) hebben zich gebogen
over de sociale zekerheid. Het essay bestaat uit drie onderdelen:
•

Een visie op de verzorgingsstaat, waarin heden, verleden en toekomst aan de orde komen.

•

Vanuit deze visie een motivering van het partijstandpunt voor een door ons uitgekozen thema
in de sociale zekerheid.

•

Vanuit deze visie een motivering van het partijstandpunt voor een zelf gekozen
verbetering/aanpassing van de sociale zekerheid aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Op maandag 13 mei wordt in de Rode Hoed de essaybundel Mij een zorg! - De toekomst van de sociale

zekerheid gepresenteerd met een aansluitend debat onder leiding van Clairy Polak. Deelnemers aan het
debat zijn oud-premier Ruud Lubbers, wethouder van Amsterdam Andrée van Es, CNV-jongeren
voorzitter IJmert Muilwijk en FNV-Jong voorzitter Dennis Wiersma.
U kunt het debat van maandag 13 mei hier terugkijken.

8

Aantal bezoekers 13 mei: 230

8

https://www.youtube.com/watch?v=om__xJL5vfY

20

Maandag 3 juni 2013: debat Twintig over twintig – Mij een zorg!
Twintig over twintig is een debatavond voor en door jongeren die een keer in de twee maanden wordt
georganiseerd door de Rode Hoed. Op 3 juni ging een zaal van twintigers onder leiding van Arie
Boomsma met elkaar in discussie over de sociale zekerheid. Zien jongeren nog toekomst in de
verzorgingsstaat?
U kunt het debat van maandag 3 juni hier terugkijken.9

Aantal bezoekers 3 juni: 220
Organisatie: Rode Hoed op uitnodiging van Instituut Gak. Het essaybundel werd samengesteld door
Sjifra Herschberg en uitgegeven door Uitgeverij Balans.

9

https://www.youtube.com/watch?v=qlpRyCEDE6I
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Café Classique
De bar blijft open, hoesten mag en altijd 1ste rang. De mooiste klassieke werken gespeeld door de
grootste talenten. Buiten de concertzaal – in de Rode Hoed – biedt Café Classique voor de beginnend
én geoefend luisteraar een uitdagend repertoire. Iedere editie een andere cross-over.

Café Classique Met Jazz
>maandag 7 oktober aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
De West Side Story, misschien wel het beste voorbeeld dat klassiek en jazz goed samen gaan. En dat
terwijl het improviserende karakter van jazz zich moeilijk laat rijmen met een klassieke compositie. Op
maandag 7 oktober bundelden klassieke- en jazzmusici hun krachten. Met werken van onder meer
Bernstein, Gershwin, Goodman en Chaplin. De presentatie is in handen van violiste Myrthe Helder en
cellist Leonard Besseling. Met:
Zang: Evi de Jean
Piano: Jean-Claude Vanden Eynden
Klarinet: Bart de Kater
Saxofoon: Arthur Heuwekemeijer
Trompet: Gerard Kleijn
Drums: Haye Jellema
Viool: Myrthe Helder en Sjaan Oomen
Altviool: Francien Schatborn
Cello: Leonard Besseling
Contrabas: Matthew Midgley
En met het Wouter Kiers Jazz Quartet

Aantal bezoekers: 220

Café Classique op winterreis
>vrijdag 6 december, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
1 verteller, 2 dansers en 12 musici op de eerste donkere vrijdagavond in december. Aan de hand van
een kroniek - zeker geen traditioneel kerstverhaal - begeleid door prachtige klassieke muziek en dans
namen we je mee op een reis langs verschillende culturen. Met delen uit Tchaikovsky’s Notenkraker,
een tango van Piazzolla, Weense walsen en meer. De presentatie is in handen van violiste Myrthe
Helder, cellist Leonard Besseling en cabaretier Pepijn Schoneveld. Met:
Verteller: Pepijn Schoneveld
Harp: Doriene Marselje
Fluit: Janneke Groesz
Klarinet: Timo Tromp
Viool: Myrthe Helder, Wiesje Nuiver, Sjaan Oomen & Saskia Otto
Altviool: Adriaan Breunis & Anna Magdalena den Herder
Cello: Leonard Besseling & Wijnand Hulst
Contrabas: Wilmar de Visser

Aantal bezoekers: 170
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Filosofie in de Rode Hoed
Is democratie nog van deze tijd?
>maandag 4 februari, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Kan de democratie overleven in een tijd waarin massamedia en populisme van grote invloed zijn op het
publieke en politieke debat? Plato, Tocqueville en Ortega Y Gasset, drie grote denkers die alle drie een
nog altijd actuele democratiekritiek hebben, worden geïntroduceerd en besproken.
Andreas Kinneging (hoogleraar rechtsfilosofie) hield een inleiding over de visie van Plato, waarna
moderator Daan Roovers (hoofdredacteur Filosofie Magazine) Albert Jan Kruiter (instituut voor de
publieke waarden) en Diederik Boomsma (rechtsfilosoof) ondervraagt over de visie van respectievelijk
Tocqueville en Ortega Y Gasset.
Oud-PvdA-leider Job Cohen en Tweede Kamerlid Joël Voordewind (Christen Unie) gaan met elkaar in
debat over de actuele stand van zaken en de toekomst van de ‘minst slechte’ vorm van bestuur.
Gespreksleiding: Daan Roovers

Aantal bezoekers: 150

Socrates en het goede leven
>maandag 8 april, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Prof. dr. Maarten van Buuren (Moderne Franse Letterkunde, UU) en prof. dr. Joep Dohmen (Wijsgerige
en Praktische Ethiek, UvH) verzorgden de veel geroemde duolezing Wenken voor het goede leven.
Elke tijd kent zijn eigen invulling van de deugdethiek. Tegen de achtergrond van het huidige
individualisme, de moderne vrijheid en de permissieve samenleving zien tal van hedendaagse auteurs
de noodzaak en de urgentie van een actuele deugdethiek. Hoe ontwikkel je als mens het vermogen om
het goede van het kwade te onderscheiden?
Ook maakte hoofdredactrice van Filosofie Magazine de vijf genomineerden bekend voor de Socrates
Wisselbeker, die in de Nacht van de Filosofie werd uitgereikt.
Gespreksleiding: Daan Roovers

Aantal bezoekers: 100

De denker en de correspondent
>maandag 10 juni, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
René Gude, oud-hoofdredacteur van Filosofie Magazine en oud-directeur van de Internationale School
voor Wijsbegeerte, is de nieuwe Denker des Vaderlands. Hoe kijkt hij tegen het vaderland aan en wat
heeft hij het vaderland te bieden? "Iedereen weet het, maar samen weten we het niet."
Rob Wijnberg, net als Gude ook filosoof en journalist, is initiatiefnemer van De Correspondent, een
nieuw dagelijks medium dat de waan van de dag wil overstijgen. De Correspondent verschijnt niet op
een vast moment, heeft geen vaste omvang, is volledig digitaal en vrij van advertenties. Rob Wijnberg
licht zijn geesteskind toe en Filosofie Magazine-redacteur Leon Heuts en René Gude beschouwden De
Correspondent en filosoferen over de rol van nieuws en oude en nieuwe media.
Gespreksleiding: Daan Roovers

Aantal bezoekers: 100
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De revolutionaire kracht van Albert Camus
>maandag 30 september, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
100 jaar geleden werd Albert Camus geboren. Hij is misschien wel de meest geëngageerde van alle
beroemde Franse denkers van zijn tijd.
Camus, afkomstig uit een arme en analfabete familie, schreef essays, en filosofische boeken, maar de
grootste revolutionaire kracht school wat hem betreft in de verbeelding: in romans en toneelstukken,
want daarin kan men 'de wereld afwijzen zonder haar te verlaten'.
Wat is de intellectuele erfenis van Camus? En wat is de revolutionaire kracht van de kunst? Een avond
met Hans Achterhuis (emeritus hoogleraar filosofie), Coen Simon (filosoof en publicist), Désanne van
Brederode (filosofe en schrijfster) en Daan Roovers (hoofdredacteur Filosofie Magazine). Een avond met
film en existentialistische muziek.
Gespreksleiding: Daan Roovers

Aantal bezoekers: 130

Liefde & Huwelijk
>dinsdag 26 november, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
‘De oude Grieken hadden een geraffineerde benadering van de liefde, waarin ze zes verschillende
soorten onderscheidden. Dit staat in schril contrast tot onze moderne opvatting van de liefde, waarbij
we onder één vage term een enorm scala aan emoties, relaties en idealen scharen ’ – Roman Krznaric,
The Wonderbox.
Hoe moeten wij leven in een tijd waarin de maatschappij sneller verandert dan wij ons kunnen
aanpassen? Roman Krznaric (filosoof) stelde voor om het verleden aan te wenden om ons leven beter te
begrijpen. ‘We zouden de zes vormen van liefde die de Grieken kenden, moeten herontdekken en

overwegen ze in onze dagelijks taalgebruik te integreren. Het zou ons kunnen helpen relaties aan te
gaan die beter passen bij onze persoonlijke smaak.’ Krznaric hield een korte introductie over de liefde
en het huwelijk, en Stine Jensen reageerde: hoe ziet liefde er uit in de 21e eeuw?
Gespreksleiding: Daan Roovers

Aantal bezoekers: 70
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Hoorcolleges Oosterse filosofie seizoen 2013/2014
Vier van de in totaal tien avonden namen filosofen en deskundigen u mee naar verschillende
filosofische en spirituele tradities in India, China, Japan en Tibet: hindoeïsme, boeddhisme,
confucianisme en taoïsme, waarbij het ‘denken vanuit het hart’ een grote rol speelt.
De serie wordt afgerond met een college comparatieve filosofie Oost-West, waarin wordt stilgestaan bij
de overeenkomsten en verschillen tussen de verscheidene wereldbeschouwingen. Een samenwerking
van Home Academy, Filosofie oost-west en de Rode Hoed.

India: Hindoeïsme met dr. Bruno Nagel
>maandag 16 september 2013, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
In dit college maakten we kennis met het begin van de Indiase filosofie in de oude Upanishaden van de
Veda, en met enkele grondthema's van de filosofie van het hindoeïsme.
Doorgaans beschouwt men de oude Upanishaden (rond de 7e eeuw voor Chr.) als het begin van de
Indiase filosofie. In deze meditatieve wijsheidsteksten vinden we voor het eerst de notities van karma
en reïncarnatie, maar ook het idee dat een mens zich daarvan kan bevrijden door meditatief inzicht in
de ware aard van zichzelf en de werkelijkheid. Bevrijdend inzicht heeft allereerst betrekking op het
'Zelf' (âtman), dat niet onderworpen is aan de vergankelijkheid. Over de verhouding van het 'Zelf' tot
het geheel van de werkelijkheid wordt in de filosofische richtingen van het hindoeïsme verschillend
gedacht.
Omdat het bevrijdingsperspectief vooral iets is voor onthechte wereldverzakers (sannyâsins), rijst de
vraag hoe mensen bevrijding kunnen vinden die in de wereld handelen volgens de normen van familie,
kaste en stand. Daarover gaat een tekst die tot in de moderne tijd voor veel hindoes van grote
betekenis is: de Bhagavad Gita.
Dr. Bruno Nagel studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen in Zwolle en Nijmegen en
Indo-Iraanse talen en culturen te Utrecht. Hij was tot 2000 docent vergelijkende wijsbegeerte aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op de Indiase wijsgeer Abhinavagupta en schreef
artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte. Ook publiceerde hij over Meister Eckhart,
onder meer in verhouding tot het zenboeddhisme, en over Schopenhauers relatie tot het oosterse
denken. Hij was verantwoordelijk voor het deel “India” uit het standaardwerk 25 Eeuwen Oosterse

Filosofie (red. Jan Bor en Karel van der Leeuw, 2003). In het boek Wereldfilosofie (red. Hans van
Rappard en Michiel Leezenberg, 2010) schreef hij de hoofdstukken over Indiase filosofie, en over
Schopenhauer en het Indiase denken. Zijn aandacht gaat vooral uit naar het grensgebied van filosofie
en spiritualiteit.

Aantal bezoekers: 213
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India: Boeddhisme met dr. Bruno Nagel
>maandag 14 oktober 2013, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
In dit college werden de eigen grondthema's van het boeddhistische denken in India besproken. Ook
komen enkele voorbeelden van het zelfkritisch vermogen van het Indiase boeddhisme aan de orde.
In het Indiase boeddhisme worden traditioneel heel andere accenten gelegd dan in het hindoeïstische
denken. Bij de Boeddha (rond 5e.eeuw v.Chr.) en zijn volgelingen leeft een sterk besef dat de ervaring
van bevrijding onuitsprekelijk is. De boeddhistische verkondiging en filosofie leggen zich daarom toe
op 'wijsheid' als bewustwording van de illusies die een mens onvrij maken. Drie aspecten van de
menselijke bestaanservaring: lijden (duhkha), vergankelijkheid en 'niet-zelf' worden daarbij
onderstreept en verhelderd. Op basis daarvan ontstonden, met name in de kringen van boeddhistische
monniken, allerlei systemen om de vergankelijkheid in kaart te brengen.
De grote boeddhistische denker Nâgârjuna kritiseert in zijn leer van de 'leegte' deze theorieën als
pogingen om een vals houvast te creëren. Verder zien we in India het boeddhisme van het z.g. 'Grote
Voertuig' ontstaan dat, in tegenstelling tot het oudere boeddhisme, sterkere accenten legt op de rol
van compassie en op de mogelijkheden om als leek in de wereld tot bevrijding te komen.
Aantal bezoekers: 190

India: Moderne filosofie met dr. Victor van Bijlert
>dinsdag 19 november 2013, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Dit college liet zien hoe in India sinds de negentiende eeuw de leer van de Upanishads en de Bhagavad
Gita als inspiratiebronnen voor bevrijdingstheologie en nationale ideologieën zijn gaan werken.
De moderne Indiase filosofie begint in de vroege negentiende eeuw met het denken en het sociale werk
van Rammohun Roy (1772-1833). Roy was de eerste die in de leer van de Upanishads, kortweg de
Vedanta, een moderniseringsideologie herkende. Rammohun gaf de aanzet tot een Indiase
filosofische-religieuze modernisering die tot op de dag van vandaag doorwerkt.
In dit college zullen we hoofdlijnen van Rammohun’s denken doortrekken naar de recente tijd. Hierbij
zullen we zien hoe het moderne Indiase nationalisme en het moderne levensgevoel in laatste instantie
mede is bepaald door de trends die Rammohun gezet heeft.
We keken in dit college naar invloedrijke mystici, denkers en activisten zoals Sri Ramakrishna (18361886), Swami Vivekananda (1863-1902), Rabindranath Tagore (1861-1941) en Mahatma Gandhi
(1869-1948). Al deze figuren hebben gemeen dat ze zich in hun ethiek en sociaal-politiek activisme
mede lieten inspireren door moderniserende herinterpretatie van de Upanishads en de Bhagavad Gita.
Een van de conclusies die we kunnen trekken is dat de Indiase moderniteit zeer eigen inheemse wortels
heeft en geen kopie is van Westerse voorbeelden.

Aantal bezoekers: 210
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China: confucianisme met dr. Burchard Jan Mansvelt Beck
>maandag 16 december 2013, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Confucianisme is de westerse term voor wat (niet geheel terecht) doorgaat voor de belangrijkste
filosofische stroming in het Chinese keizerrijk. Het is sinds de 17e eeuw bekend in Europa, en
aanvankelijk bejubeld als seculiere variant van religieus denken. Later is in het Westen de
belangstelling voor dit gedachtegoed verminderd ten faveure van vooral taoïsme. In China zelf
gebeurde iets dergelijks na de afschaffing van de staatsexamens in 1906, de ruggegraat van zowel het
keizerrijk als het confucianisme. In de afgelopen tien, vijftien jaar is de Chinese overheid in Peking aanvankelijk besmuikt maar later openhartig – begonnen te pleiten voor een terugkeer naar wat heet
de waarden bepleit door Confucius (nooit: “confucianisme”, een term die in het Chinees niet bestaat).
Daarmee is ook in het Westen de aandacht voor deze stroming weer gegroeid. Wat is de inhoud van
deze evenzeer geprezen als verguisde manier van denken? Wat maakt deze leer zo aantrekkelijk voor
machthebbers, zowel keizers als secretarissen-generaal van de Communistische Partij?
Dr. Burchard Jan Mansvelt Beck is emeritus wetenschappelijk medewerker aan het Sinologisch Instituut
Leiden voor klassiek Chinees, oude geschiedenis en klassieke cultuur en filosofie, in het bijzonder
confucianisme (1973-2004).

Aantal bezoekers: 105
In 2014 zijn er nog zes hoorcolleges Oosterse filosofie.
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Samenwerking met het Sustainable Finance Lab
Het Sustainable Finance Lab boog zich over De Schuldvraag. Hoe komt de westerse wereld van de
ongekende schuldenberg af? En hoe voorkomen we dat we ons in de toekomst weer zo diep in de
schulden steken?

Nederland
>dinsdag 12 november, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Op de eerste avond werd er gekeken naar Nederland. Waarom is juist ons land zo hard geraakt? Wat is
de schaduwzijde van economische succesnummers uit het recente verleden als de snel gegroeide
financiële sector, stijgende huizenprijzen en de loonmatiging?
Ewald Engelen (lid Sustainable Finance Lab, hoogleraar financiële geografie aan de UvA) analyseerde en
ging op zoek naar een nieuw en duurzaam verdienmodel voor Nederland. Alexander Rinnooy Kan
(hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA, voormalig SER-voorzitter) en Jaap Smit (voorzitter
CNV), Cees Oudshoorn (directeur beleid VNO-NCW) reageerden. De bijeenkomst werd gemodereerd
door Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab).
Organisatie: Sustainable Finance Lab in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 220
U kunt het debat hier terugkijken.

Europa
>maandag 2 december, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Op de tweede avond werd de situatie in Europa in kaart gebracht.
Is de eurocrisis echt over zijn hoogtepunt heen? Hoe kan Zuid-Europa er weer bovenop komen? En hoe
voorkomen we dat de economische onevenwichtigheden weer tot onhoudbare proporties uitgroeien?
Kan dat met één gezamenlijke munt?
Harald Benink (lid Sustainable Finance Lab, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit Tilburg)
en Arjo Klamer (lid Sustainable Finance Lab, hoogleraar Economie van de Kunst en Cultuur aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam) gaven elk hun visie op de houdbaarheid van de euro en de vergaande
stappen die daarvoor nodig zijn.
Over de politieke wenselijkheid en haalbaarheid hiervan oordeelden de politiek leiders Sybrand van
Haersma Buma (CDA) en Emile Roemer (SP). De bijeenkomst werd gemodereerd door Rens van Tilburg
(lid Sustainable Finance Lab).
Organisatie: Sustainable Finance Lab in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 140
U kunt het debat hier terugkijken.
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Samenwerking met Elsevier
H.J. Schoo-lezing
>maandag 2 september, aanvang 20.00 uur, café open 19.00 uur
Het begin van het politieke jaar luidden Elsevier en de Rode Hoed voor de vijfde achtereenvolgende
keer in met de H.J. Schoo-lezing. De lezing, vernoemd naar voormalig hoofdredacteur van Elsevier
Hendrik Jan Schoo (1945-2007), werd dit jaar uitgesproken door minister-president Mark Rutte.
De eerste H.J. Schoo-lezing werd in 2009 gehouden door prof.dr. Meindert Fennema. Hij sprak over
vrijheid van meningsuiting en racisme. Daarna volgden dr. Frans Vera (2010) over de natuur als
constructie en prof.dr.mr. Frits Bolkestein (2011), die integratie als thema nam. De laatste lezing werd
uitgesproken door jurist en historicus Thierry Baudet (2012) die Europa centraal stelde.
Organisatie: Elsevier in samenwerking met de Rode Hoed.

Aantal bezoekers: 450
U kunt hier de lezing terugkijken en hier kunt u de gehele lezing nalezen.10

10

https://www.youtube.com/watch?v=j3R5d1NvwBQ en http://www.elsevier.nl/schoolezingrutte
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Feiten en cijfers
Rode Hoed bijeenkomsten in de Oosterhuiszaal
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