
14 NOVEMBER 2010 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe 
Markt 100: 
 
Mr. Drs. Jaap Jan Brouwer, over 
 
“CONSEQUENTIES VOOR DE EUROPESE CULTUUR VAN DE KEUZE 
VOOR HET AMERIKAANSE KAPITALISME”. 
 

 

Dit is de tweede lezing van het drieluik over de Europese cultuur. Ditmaal gaat 
het over de verdringing van het in Europa ontwikkelde economisch liberalisme 
door het fundamentalistische laisser faire kapitalisme van de Angelsaksen, en 
de gevolgen daarvan voor de Europese cultuur. Vooral na de val van de Ber-
lijnse Muur in 1989 heeft het concept van de ongebreidelde marktwerking een 
diepe bres geslagen in onze opvattingen over wat echt belangrijk is in het le-
ven. Dat het ook anders kan, lijkt bijna uit ons collectief geheugen verdwenen 
te zijn. In deze lezing wordt ons een geheugensteuntje geboden en worden 
wij ons er opnieuw van bewust gemaakt, dat er naast het Anglo-Amerikaanse 
supermodel ooit ook een Rijnlands model ontwikkeld is. Nu het Amerikaanse 
kapitalisme en de daarmee verbonden kernwaarden de wereld in een finan-
ciële crisis hebben doen belanden, en zich daaruit een economische recessie 
heeft ontwikkeld, gaan er in Nederland en Duitsland steeds meer stemmen op 
die de aandacht vestigen op het Rijnlandse model als alternatief. 
 

Jaap Jan Brouwer studeerde Geneeskunde en Rechten. Hij werkte bij meer-
dere adviesbureaus. Sinds 1995 is hij managing partner van CinC Manage-
ment Consultants BV. Zijn interessegebieden zijn strategie en samenwer-
kingsvraagstukken. Over het thema van de lezing publiceerde hij ondermeer 
in “Angelsaksen versus Rijnlanders”, ISBN 90-441-1748-3 
 
De bijeenkomst op 14 november 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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