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De Stichting Lève Rolduc organiseert jaarlijks de Augustinuslezing.
Dit jaar treedt als spreker op de filosoof
Gabriël van den Brink, met de voordracht

Crisis van het
neoliberalisme en
de waarden van
het kloosterleven
Prof. dr. Gabriël van den Brink
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SPREKER
Gabriël van den Brink (1950)
studeerde filosofie aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1995 op een historisch
onderzoek naar de modernisering
van het bestaan en deed vervolgens
sociologisch onderzoek naar het
moderne leven in Nederland. In 2005
volgde een benoeming als hoogleraar
Maatschappelijke Bestuurskunde in
Tilburg. Sinds zijn emeritaat in 2015
werkt hij als hoogleraar wijsbegeerte
bij Centrum Ethos aan de Vrije
Universiteit. Verder geeft hij samen
met Ad Verbrugge leiding aan de
Filosofische School Nederland.
Van den Brink is onder meer
voorzitter van de Wetenschappelijke
Raad van het Thijmgenootschap.
Als auteur en redacteur was hij
betrokken bij een aantal recente
publicaties, zoals:
Waartoe is Nederland op aarde?
Nadenken over verleden, heden en
toekomst van ons land (Boom 2018).
Heilige geest. Een essay over aard
en wording van de menselijke
natuur (Valkhof Pers 2018).
De Lage Landen en het hogere.
De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan
(Amsterdam University Press 2012).
Ruw ontwaken uit een neoliberale
droom en de eigenheid van het Europese continent (Prometheus 2020).

Prof. dr. Gabriël van den Brink

KORTE INLEIDING
TOT VOORDRACHT
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw werd in tal van landen
het liberale denken dominant. Ook in Nederland koos de overheid als
het even kon voor deregulering, privatisering en marktwerking. Bovendien
zette het Westen na het vallen van de Berlijnse Muur vol enthousiasme in op wereldwijde
vrijhandel. Hoewel die agenda ontegenzeggelijk voordelen had, bracht ze ook problemen
mee, zoals een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, flexibilisering van de vaste baan,
meer asociaal gedrag en een breed levend gevoel dat de nationale gemeenschap erodeert.
De bestuurlijke elite lijkt nauwelijks te begrijpen wat er gaande is. Zowel links als rechts
van het politieke midden blijft men vasthouden aan liberale denkwijzen. Juist dat biedt
ruimte aan rechts-populistische politici die het onbehagen uitbuiten en de polarisatie
verder opvoeren. Niet zonder succes, zoals de verkiezingsuitslagen in de meeste Europese
landen laten zien. Hoewel velen zich daarover bezorgd tonen, hebben slechts weinigen
een helder antwoord op de vraag wat er met de Nederlandse samenleving is gebeurd.
Die vraag komt in deze lezing op genuanceerde wijze aan bod, waarbij tevens
duidelijk wordt in welke richting we de huidige problemen kunnen oplossen.

PROGRAMMA

VRIJDAG 27 MEI 2022

14.00 uur

Ontvangst van de deelnemers in de aula minor

14.30 uur

Welkomstwoord door voorzitter mr. Lei Pennings

14.35 - 16.30 uur

‘Crisis van het neoliberalisme en de waarden van
het kloosterleven’, gevolgd door een discussie

16.30 - 17.30 uur

Afsluiting en aansluitend nazit

De toegang is gratis. De Stichting Lève Rolduc stelt een vrije gave op prijs.

AANMELDEN
Aanmelding is vereist en kan tot 15 mei plaatsvinden, bij voorkeur via de website
www.stichtingleverolduc.nl. Bij de button ‘Augustinuslezing’ vindt u het programma
en het aanmeldformulier.
Aanmelden per post kan ook: Stichting Lève Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade
onder vermelding van: ‘Augustinuslezing’.

STICHTING
De Stichting Lève Rolduc, opgericht in 1978 (vanaf 01.01. 2018 culturele ANBI-status
RSIN code 8015 72 174), zet zich in voor het behoud van het culturele erfgoed van Rolduc.
Meer informatie is te vinden op www.stichtingleverolduc.nl.
De stichting is voor de bekostiging van haar werkzaamheden afhankelijk van giften.
Wilt u de stichting financieel steunen, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL 38 RABO 0148 4968 65 bij de RABO-bank t.n.v. Stichting Lève Rolduc.
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