
 

24 NOVEMBER 2013 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe Markt 
100: 
 
Thijs Kleinpaste over 
 
“NEDERLAND ALS VERVLOGEN DROOM” 
 

Het Agnietenconvent bestaat dit seizoen 20 jaar. Dat vieren we met een speciaal 
programma met als thema “ Het onbehagen voorbij, op weg naar een nieuwe 
‘Gouden Eeuw’”, of  vanuit de crisis op weg naar nieuw elan en nieuw perspectief. 
Waaruit bestaat dat perspectief? 

Thijs Kleinpaste stelt dat de natiestaat waarin burgers, verenigd onder de vlag van 
nationale eenheid, samen hun lot bepaalden, verleden tijd is. De  wereld is grilli-
ger en onherbergzamer geworden als gevolg van individualisering: een reusachtig 
netwerk waarin het ieder voor zich is. De nieuwe generatie, de twintigers waar-
van hij deel uitmaakt, zoekt naar een nieuwe vaste bodem. Kan er een nieuw bur-
gerschapsideaal ontstaan, een nieuw perspectief ? 
 
Thijs Kleinpaste studeerde geschiedenis (UvA), was lokaal actief voor D66 en pu-
bliceerde o.a. in De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad, De Standaard en 
Trouw. Dit jaar publiceerde hij zijn boek ‘Nederland als vervlogen droom’, dat 
Boekhandel Verkaaik te koop aanbiedt tijdens de bijeenkomst in de Agnietenka-
pel en dat hij zal signeren. 
 
 
 
De bijeenkomst begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur.  
De toegang is vrij. 
 
 
 
 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf tel. 0182-399111 

 

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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