Z ATERDA G 1 9 MA A RT 2 022
VAN 9.30 TOT 18.00 UUR

S TA DS C A MP U S
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Met als sprekers (in alfabetische orde):

Abou Jahjah, Paul Boonefaes,
VAN A CT I V IS ME T O T C A N C EL- Dyab
Hans Boutellier, Karen Celis, Paul
Cliteur, Eric Corijn, Mia Doornaert, Iman
CULTU U R E N ( ZE L F) CEN S U U R Lechkar, Koen Lemmens, Luc Sels, Rik

VORMT WOKE EEN BEDR EIGING
VOOR DE VRIJHEID VAN DENKEN?
Een meerstemmig symposium met een afsluitend rectorendebat
Met broodjeslunch en receptie

Van de Walle, Floris van den Berg, Herman
Van Goethem, Bernard Vanheusden, Jef
Verschueren, Walter Weyns

Moderator van de gesprekken:

Em. prof. Leo Neels, KU Leuven en
Universiteit Antwerpen

Het ‘woke-debat’ is vandaag alomtegenwoordig in diverse lagen van de samenleving en blijft de gemoederen verhitten,
in de publieke arena, in de (sociale)
media én bij beleids- en opiniemakers.
De discussies over woke verlopen niet
altijd even genuanceerd en zijn vaak
aanleiding tot polarisatie en wederzijds
onbegrip tussen de betrokken partijen
en actoren. Voor de organisatoren meer
dan voldoende reden om een symposium
te organiseren waarin het gegeven woke
kritisch, genuanceerd en wetenschappelijk onderbouwd wordt onderzocht,
met als belangrijke focus de vraag of
woke een bedreiging vormt voor de
vrijheid van denken en voor het
vrij onderzoek als fundament
van de wetenschappelijke
methode, en bij uitbreiding
van de liberale, democratische en vrije
samenleving?

PROGRAMMA
09.30-11.00 UUR
WIE EN WAT IS WOKE?
Met Paul Boonefaes, Eric
Corijn, Mia Doornaert en
Walter Weyns.

Paul Boonefaes studeerde
talen aan de Universiteit
Antwerpen en behaalde een MBA
aan Vlerick Business School.
Na decennia ondernemerschap
investeert hij momenteel in
vastgoed en private equity.
Van zijn hand verscheen Zwijg!
Waarom woke niet deugt.

Em. prof. Eric Corijn was
als hoogleraar Stadsstudies
verbonden aan de Vrije
Een aantal mensen omschrijft Universiteit Brussel waar hij
Cosmopolis, Centre for Urban
zich als ‘woke’. Ze zijn zich
Research, oprichtte. Van hem
bewust van het onrecht dat
verschijnt binnenkort het boek
onze samenleving schijnbaar
structureel kenmerkt en in stand Gramsci lezen. Van klassenstrijd
tot woke.
houdt. Dat onrecht klagen ze
Mia Doornaert is onafhankelijk
niet alleen aan maar ze komen
expert in internationale
er ook tegen in verzet. Tijdens
dit inleidende debat leren we de betrekkingen. Zij was journaliste
hoofdrolspelers en de oorsprong bij de Standaard waarin zij
nog tweewekelijks een column
van de woke-beweging beter
schrijft.
kennen. Wat is de basis
van haar kritiek? Welke
Prof. Walter Weyns is als
uitsluitingsmechanismen
hoogleraar sociologie en
brengt ze onder de aandacht cultuurkritiek verbonden aan
en welke oplossingen biedt
de Universiteit Antwerpen. Hij
ze aan? Of draagt de wokeschreef het boek Wie Wat Woke?
beweging eerder bij aan wat ze
wil bestrijden?

11.15-12.45 UUR
IDENTITEIT, BURGERSCHAP EN
POLARISATIE IN TIJDEN VAN
WOKE.
Met Dyab Abou Jahjah, Hans
Boutellier en Koen Lemmens

Prof. Koen Lemmens is hoogleraar
publiekrecht aan de KU Leuven en
verbonden aan de Vrije Universiteit
Brussel en de Global Campus of
Human Rights in Venetië. Van zijn
hand verscheen De dwaling van de
beeldenstormer. Waarom we bewust
moeten omgaan met de traditie.

De voorbije jaren is de identitaire
polarisatie sterk toegenomen. Ten
12.45-13.45 UUR
nadele van een gedeeld burgerschap
PAUZE & LUNCH
ligt vandaag steeds meer de nadruk
op eigenschappen zoals huidskleur,
13.45-15.15 UUR
gender, geloof of nationaliteit .
Die identitaire polarisatie werkt
WOKE, GEVAAR OF TROEF VOOR
vijandschap in de hand en tast het
DE ACADEMISCHE VRIJHEID?
vermogen van de democratische
Met Paul Cliteur, Iman Lechkar,
rechtsstaat aan om in diversiteit
Floris van den Berg en
samen te leven. Welke rol speelt de
Jef Verschueren
woke-beweging in dat proces? Biedt
ze nieuwe elementen tot verbinding
Universiteiten zijn sterk
of zet ze de verschillen net op
hiërarchisch georganiseerd en
scherp?
vormen geen afspiegeling van
de maatschappelijke diversiteit.
Dyab Abou Jahjah is publicist,
Binnen een dergelijke omgeving
opiniemaker en leraar middelbaar
bestaat er een reëel gevaar voor
onderwijs in Brussel. Hij stichtte
machtsmisbruik of het bestendigen
de Arabisch-Europese Liga en
van culturele patronen. Hoe moet
Movement X. Hij werkt aan een
een universiteit omgaan met de
doctoraat over ‘Discours, identiteit
en macht in tijden van globalisering’. kritiek die de woke-beweging
onder de aandacht brengt?
Van hem verschijnt binnenkort het
Belemmeren sommige eisen
boek Verlichting onder vuur. Woke,
van minderheidsgroepen het vrij
islamisme, extreemrechts.
onderzoek en het zoeken naar
Prof. Hans Boutellier is hoogleraar
betrouwbare kennis? Of tillen ze die
Polarisatie en Veerkracht aan de
net op een hoger niveau?
Vrije Universiteit Amsterdam. Hij
Prof. Paul Cliteur is
was tussen 2003 en 2019 directeur
rechtsgeleerde,
filosoof en publicist.
van het Verwey-Jonker Instituut en
Hij
is
als
hoogleraar
Encyclopedie van
schreef recent Het nieuwe Westen.
de
Rechtswetenschap
verbonden aan
De identitaire strijd om de sociale
de
Faculteit
der
Rechtsgeleerdheid
verbeelding.
van de Universiteit Leiden.

Prof. Iman Lechkar werkt als
postdoctoraal onderzoeker en
Fatima Mernissi-leerstoelhouder
aan de Vrije Universiteit Brussel.
Ze doet onderzoek naar de islam in
het Westen, en is gespecialiseerd
in antropologie van de islam,
multiculturalisme, kritische en
gendertheorie, islamstudies, en
politiek en geschiedenis van het
Midden-Oosten.
Dr. Floris van den Berg is filosoof
en publicist. Hij is als docent
verbonden aan de Universiteit
Utrecht en hij schrijft over atheïsme,
secularisme, humanisme, dierethiek,
veganisme en milieufilosofie.
Em. prof. Jef Verschueren werkte
als hoogleraar taalkunde aan de
Universiteit Antwerpen. Samen met
wijlen prof. Jan Blommaert schreef
hij Het Belgische migrantendebat: de
pragmatiek van de abnormalisering
waarvoor ze de Arkprijs van het Vrije
Woord kregen.

15.30-17.00 UUR
HET GROTE RECTORENDEBAT.
Met Karen Celis, Luc Sels, Rik
Van de Walle, Herman Van
Goethem, Bernard Vanheusden
Rector Luc Sels (KU Leuven)
raakte in zijn openingsrede van
het academiejaar 2021-2022
een gevoelige snaar toen hij de
intolerante en militante kantjes van
de woke-beweging benoemde en
waarschuwde dat die een bedreiging
vormen voor de academische vrijheid.

In de aanloop naar het symposium kunt u alvast kennismaken met
een aantal boeiende (korte) reflecties over de woke-problematiek, van
Dorian S. Abbot, Peter Boghossian, Paul Cliteur, Mary R. Lefkowitz, Helen
Pluckrose, Neil Thin, Floris van den Berg en Walter Weyns. Klik hier voor
de playlist op het YouTube-kanaal van het Humanistisch Verbond.

Daardoor raakte in de media de rest
van zijn pleidooi ondergesneeuwd.
Daarin had hij het onder meer over
respect en tolerantie, pluralisme,
openheid, verantwoordelijkheid,
standvastigheid en veiligheid. Hoe
kijken zijn collega-rectoren naar de
uitdagingen waarmee universiteiten
in een steeds diverser wordende
maatschappij geconfronteerd
worden? Op welke manier mag een
academicus gebruik maken van zijn
academische vrijheid en in welke
zin verschilt die van de vrijheid
van meningsuiting? Hoe moeten
academici zich positioneren in het
bij momenten polariserende (sociale)
medialandschap?

Toegang: € 15, vooraf te betalen op rekeningnummer
BE98 0017 2195 3393 van het Humanistisch Verbond, met
vermelding: Van activisme tot cancelcultuur, naam, aantal
deelnemers. Prijs inclusief broodjeslunch en receptie.
Studenten gratis.
Inschrijven (verplicht) via link.
Meer info: secretariaat@humanistischverbond.be,
T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).
Coronamaatregelen: de op 19 maart voor de Universiteit
Antwerpen geldende maatregelen (voorlopig: CST en mondmasker).

BOEKVERKOOP
Vele aanwezige sprekers hebben (recent) gepubliceerd over de wokeprobematiek en aanverwante thema’s. U kunt hun boeken ter plaatse
aankopen op de boekenstand van boekhandel De Groene Waterman.
Zie onder meer de volgende publicaties:
Het gedachtegoed van de Italiaanse denker en communist Antonio
Gramsci is – volgens een ironische speling van het lot – bon ton
geworden in het rechtse politieke discours in Vlaanderen en Europa.
Om macht te verwerven moet je de ideologische ideeënstrijd win
nen. Wie instemming verwerft met een manier van kijken, verwerft
hegemonie. Gramsci lezen keert terug naar de bron en plaatst de
oorsprong en de evolutie van het hegemoniebegrip van de communis
tische filosoof in historische context.
Hoe heeft Gramsci dit idee van een culturele strijd om de geesten uit
gewerkt? In welke controverses wortelt het debat? Hoe zijn anderen
met dat werk aan de slag gegaan? Via een beschrijving van zijn leven
en een close reading van drie sleutelteksten van de (post)marxistische
denkers Ernest Mandel, Ernesto Laclau en Chantal Mouffe krijgt de
lezer vat op de historische context en de complexiteit van het gram
sciaanse gedachtegoed. Tot slot formuleert de auteur lessen voor het
huidige Belgische politiek bestel en aanbevelingen voor een revival
van een progressieve politiek.

Prof. Bernard Vanheusden is rector
van de Universiteit Hasselt.

Gramsci lezen biedt intellectuele handvaten voor wie zich wil ver
diepen in het communistische gedachtegoed en inspiratie voor de
politieke praktijk.

© Theo Beck

eric corijn is cultuurfilosoof en sociaal weten
schapper, publicist, hoogleraar Stadsstudies aan de
Vrije Universiteit Brussel, daar oprichter van Cosmo
polis, Centre for Urban Research, medestichter van
het Brussels Studies Institute en Brussels Academy.
Daarnaast is hij erg actief in de civiele maatschappij
als opiniemaker, als medeinitatiefnemer van Charta
91, lid van Brusselse denktank Aula Magna, lid van
raad van beheer van Zinnekeparade en voorzitter van
vzw Brussels2030. Hij is de auteur van vele boeken.

Prof. Luc Sels is rector van de KU
Leuven.
Prof. Rik Van de Walle is rector van de
Universiteit Gent.

Gramsci lezen Van klassenstrijd tot woke eric corijn

Prof. Karen Celis is academisch
coördinator gelijkheidsbeleid aan
de Vrije Universiteit Brussel. Zij
vertegenwoordigt in het debat rector
Caroline Pauwels.

INFO EN
INSCHRIJVINGEN

Gramsci
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Prof. Herman Van Goethem is rector
van de Universiteit Antwerpen.

Zie verder ook:
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17.00-18.00 UUR
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Koen Lemmens Floris van
den Bergh

Walter Weyns
Martin Harlaar Fons Mariën

Een initiatief van het Humanistisch Verbond, de Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen en het Atheïstisch Platform.
In samenwerking met boekhandel De Groene Waterman.

