
 

28 OKTOBER 2012 in het VERZETSMUSEUM te GOUDA, aan de Turf-
markt 30: 
 
Dr. Stijn Latré (filosoof) over 
 
“HET GEDACHTEGOED  VAN DE CANADESE FILOSOOF  
CHARLES TAYLOR”  
 

 

De Canadese filosoof en wetenschapper Charles Taylor (1931) is één van de 
belangrijkste Engelstalige denkers van dit moment . Hij gaat in op zeer actuele 
maatschappelijke problemen en levert een belangrijke bijdrage aan het debat 
over religie en secularisatie in de Westerse wereld. In zijn laatste boekwerk  
Een seculiere tijd  schetst hij een genuanceerd beeld van de verhouding tus-
sen religie en moderniteit. 
 
Secularisatie heeft te maken met het omgaan met diverse religies, met athe-
isme en met alle andere opvattingen in de samenleving. 
Taylor beschrijft het moderne individualisme en het ontstaan van moreel plura-
lisme. 
 
Dr. Stijn Latré heeft in 2008 zijn doctoraal studie en onderzoek aan de katho-
lieke universiteit van Leuven op deze denkbeelden van Charles Taylor gericht!  
De laatste jaren is Stijn Latré als onderzoeksmedewerker verbonden aan het 
Centrum Pieter Gillis van de Universiteit in Antwerpen. 
Zijn medewerking aan een serie interviews in dagblad Trouw over het gedach-
tegoed van Charles Taylor gaf al te zien (te lezen) hoe boeiend hij de dingen 
kan verwoorden . Het artikel eindigt met de vaststelling dat Taylor, net als Aris-
toteles, een pluralistische opvatting heeft over het goede. Stijn Latré zegt dan : 
“Bij een actief pluralisme kijk je of die andere ideeën iets toevoegen aan je ei-
gen wereld- of godsbeeld”   
 
 
De bijeenkomst 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 Bram Schuman tel. 0182-394098 

 

Het Agnietenconvent is een onafhankelijke stichting die in Gouda op zondagen en meestal in de 

Agnietenkapel lezingen organiseert over maatschappelijke en ethische kwesties, zinge-

vingvraagstukken, religie en filosofie. 


