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CIVIL SOCIETY & TRANSCENDENCE
Over de (on)misbaarheid van religie in het maatschappelijk leven
Bijeenkomst Werkgroep Godsdienstsociologie en
Onderzoekersnetwerk Religie en Civil Society
Woensdag 22 juni 2011, 13.30 uur
Vrije Universiteit, gebouw Bellevue, zaal 1H50

In de westerse samenlevingen is de plaats van religie omstreden. Individualisering
en secularisatie lijken religieuze inspiratie tot een slechts persoonlijke praktijk te
maken. Het is de vraag of religieuze drijfveren geen goede bijdrage kunnen leveren
aan sociale samenhang of maatschappelijk vertrouwen. Sterker nog: het is de vraag
of transcendentie (een besef van “het hogere”) niet nog steeds een grote rol speelt.
Adam B. Seligman, godsdienstfiloof van Boston University, heeft ruimschoots
over deze thematiek nagedacht. Hij publiceerde onder meer over de grondslagen
van het begrip civil society, over maatschappelijk vertrouwen als voorwaarde voor
sociale cohesie en over de onmisbare rol van ritueel en transcendentie in pluralistische samenlevingen. De Werkgroep Godsdienstsociologie en het Netwerk Religie
en Civil Society nodigden hem uit om in Nederland over zijn werk te spreken.
In het tweede deel van deze bijeenkomst komt Gabriël van den Brink aan het
woord. Hij is cultuursocioloog, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van
Tilburg en lector Gemeenschappelijke Veiligheidskunde aan de Politieacademie.
Van den Brink leidde het onderzoeksproject ‘De lage landen en het hogere’ en zal
ingaan op de rol die transcendente inspiratie en “hogere” idealen in Nederland
vandaag de dag nog spelen.
Programma
13.30
Opening
13.40
Adam B. Seligman: ‘On Transcendence and Society’
14.20
Discussie
15.00
Pauze
15.20
Gabriël van den Brink: ‘De lage landen en het hogere’
16.00
Discussie
16.40
Sluiting en borrel
PS. Lezingen en discussie zullen in het Engels gehouden worden.
Organisatie
Onderzoekersnetwerk religie en civil society: www.hdc.vu.nl/rcs
Werkgroep godsdienstsociologie: godsdienstsociologie.religionresearch.org en
netwerk godsdienstsociologie op Linkedin.
U bent allen van harte uitgenodigd deze bijeenkomst (kosteloos) bij te wonen.

