
 

9 FEBRUARI 2014 in de Agnietenkapel te GOUDA, Nieuwe Markt 100: 
 
Prof.dr. Joachim Duyndam over 
 
“LEVINAS EN HET GELAAT – IK BEN VRIJ OMDAT IK VERANTWOORDELIJK BEN” 
 

Het Agnietenconvent bestaat dit seizoen 20 jaar. Dat vieren we met twee bijzon-
dere lezingenseries. De tweede lezingenserie met drie lezingen heeft als thema 
“Spiritualiteit / Religie luchtspiegeling of visioen”. Menselijk leven is meer dan 
zelfhandhaving. Bieden religie en spiritualiteit dat meerdere of zijn ze in deze tijd 
van individualisme en secularisatie niet meer dan luchtspiegelingen? 

Een antwoord is te vinden in het werk van de joodse filosoof Emmanuel Levinas 
(1906-1995). Prof. dr. Joachim Duyndam opent de lezingenserie en licht zijn den-
ken toe. Dat begint bij het menselijk gelaat, de ander. Voor Levinas is het bijzon-
dere van de mens zijn verantwoordelijkheid. Actueel zijn zijn ideeën ook voor de 
hulpverlening, de zorg voor het milieu en de ontmoeting tussen de verschillende 
culturen  

Prof. dr. Joachim Duyndam is Socrates hoogleraar Wijsbegeerte in het bijzonder 
met betrekking tot humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid aan de 
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. 
 
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 en de folder bij boekhandel Verkaaik. 
 

http://www.agnietenconvent.nl/
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