
17 FEBRUARI 2008 IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK: 
BART-JAN SCHOKKING (filosoof-jurist) met 
“VRIJGEVOCHTEN, WAT NU?” 
Een interactieve lezing en een zoektocht naar nieuwe maatschappelijke sa-
menhang. 
 
Vrijheid is voor de moderne mens het hoogste goed. Iedereen die meende over hem te 

kunnen beschikken werd uit zijn wereld verdreven; het individu beschikt voortaan uitslui-

tend zelf over zijn leven. In de afgelopen eeuwen heeft hij de koning van zijn troon ver-

jaagd, de adelstand onteigend, beelden gestormd en de wankelende maatschappelijke zui-

len omgestoten. De nieuwe religie rond individualiteit ontwikkelde zich snel en massaal. Nu 

tekenen de nadelen zich af: waar treft hij nog samenhang en zin? 

 

Volgens filosoof-jurist Bart-Jan Schokking is het tijd om na te denken over nieuwe maat-

schappelijke structuren, die gebaseerd zijn op individuele vrijheid. Die zouden te vinden 

kunnen zijn in een manier van denken, waarin de paradox centraal staat.  

In een interactieve lezing zal Schokking samen met zijn gehoor zoeken naar een nieuwe 

samenhang aan de hand van een aantal controverses die doorwerken op de democratie, 

het gezin, het werk en de religie: 

• Leiderschap versus democratie.  

• Lokale, regionale en nationale identiteit versus een globale samenleving. 

• Het eigenzinnige individu versus sociale en religieuze verbondenheid. 

 

Schokking spreekt als filosoof en ervaringsdeskundige: hij is met zijn bureau Cruseon be-

trokken bij de nationale- en regiogrens overschrijdende rampenbestrijding en werkt met de 

calamiteitenteams aan nieuwe netwerkstructuren voor een betere samenwerking. Daar 

wordt hij dagelijks met deze controverses geconfronteerd 

 

De lezing maak onderdeel uit van een serie zondagmorgen-lezingen, georganiseerd door 

de Stichting Agnietenconvent. Het thema is dit jaar “Op zoek naar nieuw evenwicht.” 

 

Plaats en datum: zondag 17 februari, van 11.30u tot ca. 13.00u, in de Openbare Biblio-

theek, Spieringstraat 1, Gouda. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

 
 
 
Inlichtingen: :  Wouter ten Haaf, tel. 0182 399111 en Bart Schokking,  tel. 0182 394963. 

Zie ook www.agnietenconvent.nl  


