
Het vluchtige 
en het 

breekbare
Antoon Vandevelde

De Stichting Lève Rolduc organiseert samen met Abdij Rolduc jaarlijks 

de Augustinuslezing.  De naam van de lezingenreeks verwijst naar het verleden 

van Rolduc als abdij van Augustijner Koorheren. Dit jaar is het thema:

A U G U S T I N U S L E Z I N G  I N  A B D I J  R O L D U C

X
Vrijdag 12 april 2019



S P R E K E R

Antoon Vandevelde is als emeritus 

hoogleraar met opdracht verbonden 

aan het Hoger Instituut voor 

Wijsbegeerte van de KU Leuven. 

Hij doceert er nog steeds de vakken 

Sociale Ethiek en Sociale en Politieke 

Wijsbegeerte en twee seminaries 

voor doctorandi. Hij is econoom 

en filosoof en werkte vooral in het 

domein van de economische ethiek 

en de politieke filosofie. In 2017 

publiceerde hij bij Lannoo Campus 

een boek over Het Geweld van 

Geld, Op zoek naar de ziel van de 

economie. Zijn emeritaatslezing is 

gepubliceerd onder de titel Vluchtig-

heid in het nummer van juli-augustus 

2018 van het tijdschrift Streven.

Hij zal het moderne leven in een 

wereld  ‘waarin vaste oriëntaties en 

ijkpunten verloren lijken’ beschouwen 

vanuit het perspectief van de 

vluchtigheid. Vluchtigheid is dan

ook de titel van zijn voordracht. 

Vandevelde is een boeiend spreker, 

het belooft dus een mooie, 

onderhoudende middag 

te worden.

Antoon Vandevelde



De eerstkomende (10e) Augustinuslezing wordt niet - zoals alle voor-

gaande Augustinuslezingen - gehouden in het najaar, maar deze keer 

in het voorjaar; de lezing is nu opgenomen als onderdeel van het 

programma van een reünie van oud-Rolduciens, voornamelijk van 

de internaat-tijd. 

P R O G R A m m A   Vrijdag 12 april 2019

15.30 uur Ontvangst in foyer

16.00 uur Welkomstwoord in Aula Maior

16.05 - 17.00 uur  De lezing ‘Het vluchtige en het breekbare’.

 Gevolgd door een discussie

17.00 - 18.30 uur Afsluiting en aansluitend borrel in foyer

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

A A N m E L D E N

Aanmelding tot 10 april is vereist en kan 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’.



X

S T I C H T I N G

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.

vo
rm

g
e
vin

g
: D

e
sig

n
Fo

n
te

in


