
 

16 OKTOBER 2016  in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe Markt 100: 
 
 
 
Mr.dr. Bastiaan Rijpkema  over 
 
“WEERBARE DEMOCRATIE – HOEVER REIKT DE TOLERANTIE TEN AANZIEN VAN ANTI-
DEMOCRATEN?” 
 

Mag een democratie zich verweren tegen antidemocraten – of is dát juist heel 
ondemocratisch? Democratie is waarschijnlijk het beste wat de politieke filosofie 
heeft voortgebracht. Toch is het geen rustig bezit: democratie bevat de ingrediënten 
voor haar eigen vernietiging. In onze polariserende samenleving staat ook de 
democratie onder druk. 
Op zondag 16 oktober houdt Bastiaan Rijpkema de tweede lezing in de serie ‘een 
polariserende samenleving’ , georganiseerd door het Agnietenconvent. 
 
In zijn proefschrift bespreekt Bastiaan Rijpkema een existentiële vraag voor elke 
democratie: hoe ver reikt tolerantie? In het verlengde van de Amsterdamse 
staatsrechtsgeleerde George van den Bergh ontwikkelt Rijpkema een democratie-
theorie waarin het zelfcorrigerende vermogen – de mogelijkheid om besluiten terug 
te draaien – centraal staat: democratie als zelfcorrectie. Weerbare democratie biedt 
daarmee een nieuw perspectief op democratie en een rechtvaardiging voor democ-
ratische zelfverdediging. 
 
Bastiaan Rijpkema (1987) is jurist, rechtsfilosoof en universitair docent aan de Uni-
versiteit Leiden, verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap. 
Voor zijn boek ‘Weerbare democratie’ ontving hij de Prinsjes boekenprijs,voor het 
beste politieke boek van dit jaar. Hij verkoopt en signeert zijn boek (€ 24,99) tijdens 
de bijeenkomst. 
 

 

De bijeenkomst op 16 oktober begint om 11.45 uur en duurt tot ongeveer 13.15 uur. 
De toegang is vrij. 

 

Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 
 
 
Inlichtingen: :  Paul van Horssen tel. 0182-536053 en Herbert Pos, tel. 0182-394378 

http://www.agnietenconvent.nl/
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