
 

  

 
 
 

 

WAT IS … POPULISME ? 
 

Populisme als symptoom van een democratie in crisis 
 

Kortrijk, woensdag 8 maart 2017  

 
Tijdens een avondsessie in de reeks “Wat is …” bekijken we zowel actuele als basisbegrippen van dichterbij. Het centrale thema 

is steeds het onderwerp van een actueel maatschappelijke debat. Startend "from scratch" wordt ieder thema vanuit 

verschillende invalshoeken en met voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt.  

 

PROGRAMMA 

Het populisme is in vele westerse landen in opmars. Tegelijkertijd bestaat er veel onduidelijkheid over wat populisme juist is, 
over waar het vandaan komt en over hoe gevaarlijk dat populisme nu juist is voor onze democratie. 
 
In deze lezing zullen we deze vragen van naderbij bekijken. We maken daarbij een onderscheid tussen een populistische stijl en 
een populistische ideologie en laten zien dat vooral die laatste een ernstige bedreiging vormt voor onze democratische 
rechtsstaat. Wat betreft de oorzaken van het populisme, gaan we in op de rol van de globalisering en van de opkomst van de 
Europese Unie. Die ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat onze traditionele politici veel van hun macht verloren hebben en 
niet langer een goed antwoord kunnen bieden op de problemen waar vele kiezers mee worstelen.  
 
Het populisme verschijnt zo als een symptoom van een ernstige crisis van ons democratisch systeem, een crisis waar jammer 
genoeg geen eenvoudige remedies voor bestaan.  
 

19.30 uur: Welkomstwoord door prof. Steven Van Hecke  

19.35 uur: Voordracht door prof. Stefan Rummens     

20.45 uur: Vraagstelling  

21.15 uur: Afsluitend drankje  

 

SPREKER 

Prof. Stefan Rummens (°1975) is hoogleraar filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU 
Leuven. Hij werkte eerder aan de Radboud Universiteit Nijmegen en was visiting scholar aan de New School 
for Social Research (New York) en de Goethe Universität (Frankfurt-am-Main). Zijn onderzoek richt zich 
vooral op het functioneren van onze democratie en de uitdagingen waar zij vandaag mee geconfronteerd 
wordt. Hij publiceert onder meer over populisme, extremisme, deliberatieve democratie en het Europees 
democratisch tekort. Voor het bredere publiek publiceerde hij onlangs, “Wat een theater! Politiek in tijden 
van populisme en technocratie” (Pelckmans Pro, 2016). 

 

PRAKTISCH 

Woensdag 8 maart 2017 om 19.30 uur (onthaal vanaf 19 uur) 

Stadhuis Kortrijk  

 

Schrijf in vóór 1 maart 2017 via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

 
De deelnameprijs voor de lezing is 12 euro.  U betaalt dit bedrag op rekening IBAN BE31 2850 2133 2955 van het 
Postuniversitair Centrum, met vermelding van “400/0013/90472 en naam deelnemer(s)” 
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