
 

20 OKTOBER 2013 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe Markt 100: 
 
Prof. dr. Govert Buijs over 
 
“DE CRISIS ALS AANZET TOT VERNIEUWING EN SOCIAAL-MORELE 
CREATIVITEIT” 
 

Het Agnietenconvent bestaat dit seizoen 20 jaar. Dat vieren we feestelijk met de 
lezing door Prof. dr. Govert J. Buijs met aansluitend een drankje voor genodigden 
en bezoekers. 

Professor Buijs opent met zijn lezing ons programma met als thema “ Het onbe-
hagen voorbij, op weg naar een nieuwe ‘Gouden Eeuw’”, of  vanuit de crisis op 
weg naar nieuw elan en nieuw perspectief.. Waaruit bestaat dat perspectief? 

Zijn opvatting is dat de behoefte om iets aan de samenleving bij te dragen de 
westerse cultuur heeft gevormd en ook nog steeds levend is. Die bijdragen op ba-
sis van ieders talent kende eigen bronnen van waardering (geld, aanzien, respect). 
Nu heeft  het neoliberalisme en het denken en spreken in uitsluitend economi-
sche termen en geld de overhand gekregen. Gevolg is een ‘platte samenleving’ en 
een ‘eendimensionale mens’. Wat houdt die inzet om bij te dragen aan de samen-
leving in en hoe krijgt die weer prioriteit in onze directe omgeving en in de institu-
tionele domeinen van onze samenleving ?  

Professor Govert Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbe-
schouwing aan de VU. 
 
 
 
De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
Aansluitend, om 16.30 uur, is er een drankje voor bezoekers en genodigden. Zaal 
open: 14.30 uur. De toegang is vrij. 
 
 
 
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, zingeving-
vraagstukken, religie en filosofie. 
 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

http://www.agnietenconvent.nl/
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