
 

25 OKTOBER 2015  in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de 
Nieuwe Markt 100: 
 
Drs. Nico Nijs, over 
 
ECONOMIE: MACHTSFACTOR, IDEOLOGIE OF WETENSCHAP? 
 
Technologische ontwikkeling 
Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft de technologie een 
adembenemende ontwikkeling doorgemaakt. 
De vergroting van de rekenkracht en toename van betaalbare opslagcapa-
citeit in de digitale wereld, hebben elke dag nieuwe mogelijkheden tot ge-
volg voor alle aspecten van het dagelijks leven. Dit betreft het bestuur, de 
ondernemingen en de individuele mensen. Hierdoor is geen enkele organi-
satie, hoe oud of groot dan ook, meer veilig voor de toekomst. Als gevolg 
hiervan krijgen de aspecten ‘macht’, ‘ideologie’ en ‘wetenschap’ in de ‘Eco-
nomie’ een andere inhoud. 
 
Één wereld, begrensd natiestaat kapitalisme, onbegrensd wereldkapitalis-
me. 
Door de technologische ontwikkeling en de daaruit voortvloeiende schaal-
vergroting en transport- en communicatiemogelijkheden leven we in één 
wereld. Hierdoor is iedereen, misschien ongewild, wereldburger geworden. 
De wereld heeft nog geen – democratisch - wereldbestuur met doorzet-
tingsmacht. 
De onaantastbare machtspositie van de Verenigde Staten, militair en eco-
nomisch, is inmiddels gekenterd. Hierdoor is ook deze Westerse bondge-
noot niet in staat om effectief voor de democratische waarden op te komen. 
Op deze manier bestuurt een internationale elite de wereldorganisaties, 
bestuurlijk en ondernemingsgericht zonder begrenzingen. 
Nico Nijs licht de aspecten ‘macht’, ‘ideologie’ en ‘wetenschap’ toe vanuit 
verschillende invalshoeken en situaties. 

Drs. Nico Nijs studeerde bedrijfseconomie en specialiseerde zich tot finan-
cial professional. Hij gaf in diverse directiefuncties leiding aan vele activitei-
ten op financieel terrein en was jarenlang ingeschreven in het register van 
register accountants.  
 
De bijeenkomst op 25 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: :  Wouter ten Haaf, te. 0182-399111 en Herbert Pos, tel. 0182-394378  

http://www.agnietenconvent.nl/
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