
10 november 2002 IN DE AGNIETENKAPEL  
drs. Huib W. Schwab over 
‘De behoefte van jonge mensen aan een andere manier van leven’ 
 
Over dit onderwerp zal drs. Huib W. Schwab een inleiding houden. Over 
de jeugd werd al in de tijd van Socrates geklaagd: jongeren zijn lui, arrogant 
en hebben geen respect voor ouderen. Deze klacht verbleekt bij het geweld 
dat nu soms zichtbaar wordt onder jongeren van verschillende leeftijden en 
verschillende groepen.  
Huib Schwab analyseert dit vraagstuk vanuit de filosofie en de pedagogie 
en komt tot een aantal  prikkelende standpunten. Een richtinggevende 
cultuur ontbreekt. Niet de jeugd maar hun ouders en opvoeders (de baby 
boomers) leiden aan een moraal crisis. Jongeren willen groot gebracht 
worden in een echte cultuur (en niet in een economie). Ze willen doelen zien 
die hen vanuit de traditie worden aangereikt en in zo'n echte cultuur hun 
manier van leven uitvinden. Het ontbreken van visie ( van hun opvoeders) 
en een houding van 'alles is mogelijk' maakt hen duidelijk dat de cultuur 
zichzelf om zeep heeft gebracht.  
Het doel van elke cultuur van elke samenleving  is om binding met de 
verschillende aspecten van jezelf, binding met anderen en binding met de 
cultuur zelf  te bewerkstelligen. Die binding is in een samenleving waarin de 
lust en de macht van de markt overheerst niet te ontwikkelen. 
 
Huib Schwab is filosoof en natuurkundige en in die hoedanigheid 
verbonden aan de Montessori Scholengemeenschap en aan de Gerrit 
Rietveld Academie te Amsterdam. Als voorzitter van de Vereniging van 
Docenten Filosofie in het Voorgezet Onderwijs heeft hij leiding gegeven aan 
de invoering in 1998 in Nederland van het vak filosofie. Verder is hij trainer 
en schrijver van de serie 'Wij denken over filosofie…', uitgegeven bij 
Damon. 
 
De bijeenkomst wordt gehouden op zondag 10 november 2002 in de 
Agnietenkapel, Nieuwe Markt in Gouda. De bijeenkomst begint om 11.00 
uur en duurt tot ongeveer 12.45 uur. Alle belangstellenden zijn welkom. 
In het bijzonder nodigen we jongeren, ouders en docenten uit het 
voortgezet onderwijs uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. 
 
 
 
Inlichtingen bij Herbert Pos, tel. 070 - 4458319 (overdag) 

0182 - 394378 ('s avonds) 


