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Het seculiere experiment
Hoe we van God los gingen samenleven

Hans Boutellier
wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut
hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Sinds de jaren zestig is God niet langer maatgevend voor onze maatschappij. De ontwikkelingen gingen snel, alsof het
een welbewust experiment was. Religie verdween grotendeels uit de samenleving. God kreeg voor velen een andere
betekenis. Het Godsbesef vervaagde of verdween zelfs uit de hoofden en harten van mensen. We gingen samenleven
zonder God. De ontwikkelingen in de samenleving werden zonder invloed van kerken geleid als een pragmatisch
bestuurde onderneming. Niet zonder succes, maar ook niet zonder problemen.
De diepe twijfel, die kenmerkend is voor de westerse cultuur, roept steeds meer vragen en radicale antwoorden op,
met en zonder God. Hans Boutellier analyseert in zijn boek Het seculiere experiment vele maatschappelijke thema’s
die samenhangen met onze geseculariseerde samenleving. Aan de orde komt de keerzijde van seksuele revolutie, de
komst en de integratie van vluchtelingen en het effect hiervan op de samenleving. Ook de plek van de islam is een
belangrijk onderwerp.
Als het geloof geen of nauwelijks betekenis heeft voor mensen wat dan wel? Geeft de geseculariseerde samenleving
zelf antwoorden of een richting? Of moet iedereen zijn of haar weg vinden? Kunnen we nog iets verwachten van de
politiek? Is onze seculiere samenleving geslaagd of mislukt, of moet het worden bijgesteld?
Hans Boutellier gaat in zijn lezing in op al deze vragen en laat u natuurlijk ook nadenken over uw eigen rol in de
Nederlandse samenleving.
19:30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur; nazit tot 22:30 uur)
PODIUM ZUIDHAEGE – Theatercafé (begane grond), Zuidhaege 2, Assen
Entree 6 euro; jongeren 4 euro
Informatie en aanmelding:
www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl
Prof. dr. Hans Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker
Instituut; van 2003 tot 2014 was hij algemeen directeur.
Sinds april 2016 is Hans in deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Faculteit
Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 2006 bekleedde hij
daar de bijzondere leerstoel Veiligheid en Burgerschap.
Tip: In De gemankeerde nieuwmensch beschrijft Boutellier zijn fietstocht naar Rome.
Tijdens deze reis kwam Het seculiere experiment tot stand. De gemarkeerde nieuwmensch
is, als e-book, gratis te downloaden op www.boomfilosofie.nl

