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Agora-lezingen - Plein der ontmoeting
Migratie in een nieuw perspectief
Vijf avondcolleges eerste helft van 2021
De data voor de vijf avondcolleges in 2021 worden zo spoedig mogelijk
vastgesteld.
U kunt zich voor één of meerdere lezingen inschrijven

De Kring Andragologie organiseert in 2021 deze nieuwe
lezingenreeks door de volgende topexperts:
-

Paul Frissen Het mysterie en het andere
Leo Lucassen Hoe migratie Nederland en zijn inwoners bepaalde: een overzicht vanaf de 16e eeuw tot nu
Faridah Azimullah Vrijheid laveren tussen Scylla in Charybdis
Linda Polman Vluchtelingenbeleid van en voor 21ste eeuw
Saskia Harkema Blijven of teruggaan? Wat kan NL hierin betekenen?
Khaled Al Haj Ervaring: droom vanuit Syrië
Monika Sie Dihan Ho Ontrafeling en perspectief op de mobiliteit van migratie

De lezingen zijn bedoeld voor:
-

-

Belangstellenden die werken met en/of te maken hebben met het thema migratie
Sociaal werkers, pedagogen, docenten, andrago(lo)gen, beleidsmakers, consultants, adviseurs, onderzoekers,
personen die werken met migranten
Leidinggevenden, bestuurders, politici, conflictbemiddelaars, intermediairs, vertrouwenspersonen,
mediators, vakbondsbestuurders, managers en leidinggevenden, rechters en magistraten, politie, advocaten ,
schuldregelaars, deurwaarders en bewindvoerders
Andere belangstellenden
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Thema

Agora (αγορά in het Grieks) is de verzamelplaats van het leven. Op de markt gebeurt het. Mensen
ontmoeten elkaar, drijven handel, discussiëren met elkaar. Betogen en dialogen lichten de geest
van mensen op. Vaak een tempel in de buurt, maar ook ruimte voor conversatie en discussie. De
plek om nieuwtjes en nieuws te horen.
Zeker in het oude Athene, een plaats onder de zon voor kennis overdracht door filosofen,
redenaars en gewone burgers. Vanuit dit perspectief worden de Agora-lezingen georganiseerd.
Deze ontmoetingsplaats dient om vrij visies te delen, kleine en grote. We gaan direct in dialoog
met dappere denkers, oud en nieuw, over actuele thema’s voor deze uitdagende tijd.

Introductie
Migratie: Uitdagingen en kansen
Ondanks dat migratie van alle tijden is, worden we geconfronteerd met een situatie die een groot
deel van de wereld zijn greep lijkt te houden. De massale volksverhuizingen naar andere landen,
naar Europa om een bestaan op te bouwen op de vlucht voor geweld, oorlog of simpelweg voor
uitzichtloosheid. Migratie stelt de veerkracht en weerbaarheid van samenlevingen, Europa en
Nederland op de proef. Wat te geloven, welke keuzes te maken en hoe hiermee om te gaan: deze
reeks lezingen biedt andere perspectieven op een fenomeen dat van alle tijden is en blijft.
Laat u verrassen en inspireren en wees welkom.
In deze Agoralezingen gaan we in vijf verschillende bijeenkomsten ‘in dialoog’ met aansprekende
denkers. Elk thema wordt ingeleid door een spreker die zich diepgaand in het betreffende thema
heeft verdiept en dit gebruikt in zijn of haar eigen werk- en denkproces.
De sprekers zullen het betreffende boek of thema inleiden waarna wij met elkaar in gesprek
kunnen over wat deze invalshoek kan bieden voor het duiden van migratie in deze tijd. En welke
handelingsperspectieven of mogelijkheden er aan te ontlenen zijn die eenieder op zijn/haar eigen
praktijk zou kunnen toepassen.
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Agora-lezingen – Migratie in een nieuw perspectief
Lezing door Paul Frissen.
‘Het geheim van de laatste staat’; het mysterie en het andere.
Paul Frissen stelt dat de democratie als institutie ter garantie van de bescherming van
minderheden tegen de dictatuur van de meerderheid gebaat is bij ’gewilde verborgenheid’. Om de
vrijheid van de individu te kunnen blijven garanderen en hem of haar te accepteren
in zijn of haar ‘anders zijn’ is het essentieel niet àlles te willen weten. Het mysterie
in de ontmoeting is daarvoor essentieel.
Paul Frissen gaat in op de gevaren van ‘een transparante samenleving’ waarin er
naar gestreefd lijkt te worden àlles van de inwoners te willen weten. De staat heeft
een verantwoordelijkheid om voor zijn burgers het recht om te verschillen te
waarborgen. Dit recht staat op veel manieren onder druk.
In een aantal paradoxen beschrijft hij het spanningsveld tussen staat en burger. Hij gaat in op het
gevaar van ‘onontkoombare transparantie’ in relatie tot een alomvattende normerende
verzorgingsstaat. En wat doet dit met ons beeld van de ander?

Lezing door prof. dr. Leo Lucassen.
‘Vijf eeuwen migratie’; hoe migratie Nederland en zijn inwoners bepaalde: een
overzicht vanaf de 16e eeuw tot nu.
Leo Lucassen nuanceert het denken over migratie en put daarvoor rijkelijk uit de geschiedenis
van de laatste vijf eeuwen. Een kernvraag is hoe migratie Nederland heeft gevormd en hoe we
afwisselende periode van integratie optimisme en pessimisme moeten verklaren. Naast de zeer
open economie speelt daarbij de opkomst van de natiestaat in de 19e eeuw en in het
verlengde daarvan een democratische verzorgingsstaat een belangrijke rol. Welke
spanningen levert het denken in een ‘vaste’ oorspronkelijke bevolking op wanneer
nieuwkomers van allerlei pluimage zich - al dan niet permanent - vestigen? En welke
sociale en culturele veranderingen zijn het gevolg van een voortdurende in- en
uitstroom van mensen?

Lezing door Faridah Azimullah.
Isaiah Berlin; Two concepts of liberty; Vrijheid laveren tussen Scylla en
Charybdis.
Two concepts of liberty is het klassiek geworden werk van Isaiah Berlin dat hij voor het eerst
introduceerde als een concept voor positieve en negatieve vrijheid, bij het aanvaarden van zijn
hoogleraarschap aan de universiteit van Oxford in 1958. Isaiah Berlin laat zien dat het hier niet
gaat om twee interpretaties van een begrip. Sterker nog: het betreft hier ‘sterk
afwijkende ,onverenigbare houdingen ten opzicht van de doeleinden in het leven’.
Als één van de belangrijkste politiek filosofen en heeft Isaiah Berlin met zijn boeken
en essays altijd gewaarschuwd voor totalitaire ideeën. Het toepassen van zijn werk
op de huidige tijd met de focus op migratie laat zien dat ‘de twee opvattingen van
vrijheid’ tot op heden op geen enkele manier heeft ingeboet aan actualiteit.
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Lezing door Linda Polman / Saskia Harkema en Khaled Al Haj Saleh.
Internationaal: Vluchtelingenbeleid vanuit drie perspectieven
‘Niemand wil ze hebben’; Vluchtelingenbeleid van en voor de 21ste eeuw. Linda Polman
Linda Polman is onderzoeksjournalist en schrijfster. Zij onderzoekt het vluchtelingenbeleid vanaf
de periode van de internationale top in het Franse kuuroord Evian in 1938. Het beeld dat zij
schetst is onthutsend en maakt opstandig. De argumenten van toen zijn echter nog nauwelijks
veranderd. Het mantra dat vluchtelingen en migranten niet zouden voldoen aan nationale /
Europese normen en waarden, huizen en banen afpakken en samenlevingen destabiliseren is
hardnekkiger dan ooit. Met koppen zoals “Niemand wil ze hebben”, zoals vroeger ook
in Duitse kranten in Nazi-Duitsland, is anno nu helaas niet veel veranderd. Met de
ontmenselijking in Lesbos scherp op het netvlies rijst de vraag in hoeverre het VN
vluchtelingenverdrag van 1951 nog eer aan kan worden gedaan. En hoe we het tij
enigszins kunnen keren dan wel er een realistisch alternatief tegenover kunnen stellen.
Nationaal /Midden-Oosten/ Syrië
‘Blijven of Gaan?’ Wat kan Nederland hierin betekenen? Dr. Saskia Harkema
Saskia Harkema vertelt het verhaal van Syrische vrijheidsstrijders die voor onmogelijke keuzes
komen te staan. Zij toont deze vanuit het perspectief van mensen die voor keuzes komen te staan,
die alles moeten achterlaten, vertrekken of toch blijven onder hopeloze en uitzichtloze
omstandigheden. En hoe deze keuzes betrekking hebben op menselijke thema’s. Zij is
opgegroeid in Zuid Amerika (Brazilië, Argentinië en Colombia): die invloeden klinken
door in haar werk. Saskia Harkema is gefascineerd door de veerkracht van mensen die
in het proces van asielzoeker geraken en hoe wij als maatschappij daar een antwoord
op kunnen geven.

INTERVIEW - Individueel/Vluchteling/ nieuwe burger (Syrië)
Droom vanuit Syrië. Khaled Al Haj Saleh
Syrië is niet alleen het geboorteland van Khaled Al Haj Saleh, maar is ook de plek waar hij 32 jaar
van zijn leven doorbracht. Daar voelde hij de diepe liefde voor zijn ouders. Maar
het is ook het land waar hij 6 jaar in de gevangenis zat zonder proces. Het is ook
het koninkrijk van stilte, het koninkrijk van angst, het koninkrijk van marteling
en het koninkrijk van verlies. Het was puur toeval dat hij naar Nederland
gekomen is. Het is een lang verhaal en is een opéénstapeling van misverstanden.
In 2013 ging Khaled terug naar Syrië. Er zijn grote delen van het land bevrijd van het fascistische
regime van Assad. Hij besloot vooral om naar Syrië te gaan om het land weder op te bouwen. Na 3
maanden moest hij helaas opnieuw naar Nederland vluchten. Dit keer was niet vanwege Assad
gevlucht, maar vanwege de jihadisten. Sindsdien is Nederland zijn land. Hier is hij veilig en hier
kan hij bouwen aan de toekomst voor zijn kinderen. ‘Zijn droom is die twee werelden in zichzelf
en in Nederland te verenigen.”

Lezing door Monika Sie Dhian Ho.
‘Over de grens’; Ontrafeling en perspectief op de mobiliteit van migratie.
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Monika Sie Dhian Ho onderscheidt een reeks schakels van de migratieketen, van de
grondoorzaken voor migratie tot aan integratie in het land van bestemming of
terugkeer. Ook gaat ze in op de dynamiek binnen die schakels, en de wijze waarop de
schakels met elkaar verbonden zijn. Ze beargumenteert een normatief kader voor het
Nederlandse en Europese asiel- en migratiebeleid, waarbij er aandacht is voor de
gemeenschap van herkomst, de migrant en de gemeenschap van bestemming. Hoe
kunnen, met deze uitgangspunten in gedachten, stappen ten goede worden gezet?

Inleiders
Paul Frissen
Prof. dr. P.H.A (Paul) Frissen is bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor
Openbaar Bestuur te Den Haag en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg
University. Hij schrijft, doceert en adviseert over de staat. Voor zijn publicaties
ontving hij verschillende prijzen. Voor dit college staat het boek Het geheim van de
laatste staat. Kritiek van de transparantie op het programma. In dit boek bespreekt
Paul Frissen de politiek-filosofische paradox van het recht op geheim als
fundament voor de vrijheid van de burger en de noodzaak van de staat om dit recht
met geheimhouding te beschermen.

Leo Lucassen
Prof. dr. L.A.C.J (Leo) Lucassen is in 1990 Cum Laude gepromoveerd en is lid van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Leo Lucassen is directeur
van het Internationaal Instituut van Sociale geschiedenis (IISH), hoogleraar te
Leiden en honorair hoogleraar aan de Universiteit van Aalborg (Denemarken). Hij
is specialist op het gebied van de globale geschiedenis van migratie en
integratie. Daarnaast is hij een belangrijke stem in het publieke debat over
migratie.

Faridah Azimullah
Faridah C. Azimullah is na een studie in de zorg, maar ook vanuit de economie altijd sterk
maatschappelijk geëngageerd. Vanuit het MKB heeft zij de mogelijkheid om
maatschappelijke thema’s op de kaart te zetten en te zoeken naar
bedrijfseconomische perspectieven voor een duurzame, inclusieve economie. Zij
publiceerde ‘Mythe of Markt, Duurzaamheid duur? Techniek als antwoord op
zorgelijke vragen’. Daarnaast is zij co-auteur van het boek ‘The treasure of
innovation in India and the Netherlands’. In haar denken en doen is ze sterk
geïnspireerd door o.a. Isaiah Berlin’s ‘Two concepts of liberty’.
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Linda Polman
Linda Polman is onderzoeksjournalist en schrijfster. Zij is begonnen als reisjournalist en werd
daarna onderzoeksjournalist. Zij schreef verschillende boeken waaronder de
Crisiskaravaan. Het dilemma van de hulpverlening wordt daarbij ongenaakbaar in
beeld gebracht. Met een – follow- the Aid Money wordt duidelijk zichtbaar dat er
sprake is van een hulpindustrie die ook wel aangeduid kan worden als ‘de vijfde
economie in de wereld’. Haar boeken zijn vertaald in diverse talen.
Linda stelt zich de vraag hoe de hulpindustrie een nieuwe rol kan spelen anno nu.

Saskia Harkema
Dr. S. (Saskia) Harkema heeft sociologie en bedrijfskunde gestudeerd, en is eigenaar van het
bedrijf INENDI (INnovation ENtrepeneurship & DIversity) en werkt van daaruit voor
verschillende universiteiten, hogescholen en Ngo’s aan sociaal- maatschappelijke
thema’s.
Zij heeft een stichting opgezet ‘Faces of Change’ (www.facesofchange.online) om
veranderingen in het sociale domein vorm te geven. In het boek ‘Blijven of gaan’
bespreekt Saskia de dilemma’s waarmee mensen die strijden voor vrijheid en op
een bepaald moment de onmogelijke keus moeten maken te
vluchten, geconfronteerd worden zowel in hun eigen land als daarbuiten. Met die
wetenschap biedt zij handvatten voor het omgaan met vluchtelingen en asielzoekers van vandaag
de dag.

Khaled Al Haj Saleh
Khaled Al Haj Saleh is landbouwkundig ingenieur (Syrië) en heeft een master
behaald in Geografische informatie Systemen aan de Universiteit van Wageningen.
Hij werkt als senior adviseur bij Rijkswaterstaat. Khaled: “Ik ben een ambitieus
iemand die zijn ambitie door kleine stappen en doorzettingen mogelijk maakt. Mijn
volgende stap is ruimte te maken in de harten en hoofden van en voor de nieuwe
Syrische generatie door het delen van het ‘koninkrijk aan ervaringen.“

Monika Sie Dihan Ho
Monika Sie Dhian Ho studeerde Politicologie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Zij is directeur van het Instituut voor Internationale Betrekkingen
Clingendael, vice-voorzitter van de Commissie Europese Integratie van de
Adviesraad Internationale Vraagstukken, en is docent aan de Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Monika Sie is universitair docent geweest op
het gebied van de Internationale Betrekkingen en Internationale Politieke
Economie aan de Universiteit Leiden. Daarna was zij lid van de wetenschappelijke
staf van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waar ze
medeauteur was van rapporten over ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, en
de staat van de democratie. Ze is gastonderzoeker geweest bij de Universiteit van Sussex en het
Max Planck Instituut in Keulen, en was in haar vorige functie directeur van de Wiardi Beckman
Stichting, het wetenschappelijk instituut voor de sociaal-democratie.
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Praktische zaken
Data
Vijf avondlezingen in de eerste heflt van 2021. Data volgen zo spoedig mogelijk.

U kunt zich t.z.t. voor één college inschrijven, maar u kunt ook meerdere/alle lezingen uit de
reeks volgen.

Tijd
19.00 uur – 19.30 uur
19.30 uur – 21.30 uur

Inloop / ontvangst met koffie en thee
College

Plaats
UvA, Roeterseilandcampus, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam. Zaalnummer wordt
nog bekend gemaakt.

Prijs
Prijs per college
€ 45 reguliere prijs
€ 40 leden Kring Andragologie en leden AUV
€ 10 studenten
Totaalprijs voor vijf colleges
€ 225 reguliere prijs
€ 200 leden Kring Andragologie en leden AUV
€ 50 studenten
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Inschrijven
Zodra de definitieve data bekend zijn zal het mogelijk zijn in te schrijven op onze website:
www.alumni.uva.nl/andragologie.
Houd dus onze website goed in de gaten.
Voorschrijving
Wel is het mogelijk alvast uw interesse kenbaar te maken voor de reeks of u alvast voor in te
schrijven voor de reeks ondanks het feit dat de precieze data nog niet vaststaan. Stuur
daarvoor een mail naar: andragologie o.v..v. ‘Belangstelling voor Agoralezingen 2021’.

Organisatie
CONTACT
Kring Andragologie - Universiteit van Amsterdam
Roeterseilandcampus gebouw J/K
Valckenierstraat 65-67
Kamer B.63 1018 XE Amsterdam
andragologie@uva.nl
www.alumni.uva.nl/andragologie
en www.andragologie.org
www.linkedin.com/in/KringAndragologieUvA
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