
25 APRIL 2010 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe Markt 
100: 
Mr. Drs. Bart-Jan Schokking , filosoof, componist en organisatieadvi-
seur, over 
“DE SCHEPPENDE MENS - het belang van creativiteit voor de ontwikke-
ling van de psyche, de maatschappij en de religie”. 
 

 

Hoewel bureaucratische regelsystemen steeds meer domeinen in onze leef-
wereld voor zich opeisen, hoe langer hoe meer volgens vaste protocollen 
wordt gewerkt en elke vierkante meter en elke minuut in Nederland gepland is 
– ondanks deze almaar toenemende regulering van ons leven zien we tegelijk 
dat er in de samenleving een ongekende creativiteit opborrelt. Uit een schat-
ting blijkt dat in Nederland ongeveer 100.000 mensen bezig zijn een boek te 
schrijven; nog meer mensen maken muziek in een bandje, schilderen of ko-
ken als een chef kok. En inmiddels hebben 640.000 ZZP-ers, 10% van de be-
roepsbevolking, hun vaste dienstverband opgezegd en zijn voor zichzelf be-
gonnen.  
Waar komt deze overal opborrelende drang naar schepping en creativiteit 
vandaan? Hoe houdt die stand tegen de oprukkende regelsystemen? Wat be-
tekent dit voor onszelf en voor de samenleving? 
Bart-Jan Schokking zal aan de hand van enkele filosofen een mensbeeld 
schetsen, waarin een positieve invulling wordt gegeven aan de creatieve 
mens en zijn betekenis voor ons, voor de samenleving en voor de religie. 
Daarna zal in de vorm van een interactieve discussie met het publiek worden 
gesproken over de vraag hoe wij deze vorm kunnen geven in ons dagelijks 
leven in weerwil van de toenemende regulering. 
 
De bijeenkomst op 25 april begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 
uur. De toegang is vrij. 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111  

http://www.agnietenconvent.nl/
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