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Donderdag
3 mei 20 uur
Passa Porta

Antoine Dansaertstraat 46, Brussel

Een gesprek tussen Rik Pinxten en Piet Van Meerbeeck,
(socioloog en projectmedewerker BRAL).
Moderator: Karel Van Dinter (voormalig programmamaker van
Het Vrije Woord, radio 1).
Gratis toegang. Inschrijven via brussel@demens.nu.
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Je leest het in de kranten en je hoort het op
de radio: het Avondland is moe. Veel mensen
leggen verslagen de handen in hun schoot.
‘De politiek is te groot geworden,’ zuchten
ze, ‘we zijn alle grip verloren.’ In dit boek
steekt Rik Pinxten, wellicht onze grootste antropoloog, de wanhopigen, ontmoedigden
en gedemoraliseerden een hart onder de
riem: er zijn alternatieven. Maar dan moeten
we wel voorbij de keuze tussen populistisch
nationalisme en kosmopolitisme. Want Trump
en Macron, dat is iets als Coca-Cola en Pepsi. Beide stromingen smaken hetzelfde: ze
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zijn kinderen van dezelfde TINA en ze dienen vrijwel identieke belangen. Neen, dan
ziet de auteur andere pistes.
Vertrekkend vanuit concrete voorbeelden tikt
hij een heel nieuw scenario bij elkaar. De
rode draad? Verander de wereld, wees actief in je eigen buurt én houd rekening met
de mondiale context. Neem nu voeding, eeuwenlang een zaak tussen lokale groepen en
families. Wordt het geen tijd onze dagelijkse
kost uit handen van de agro-industrie te trekken? Een groot verhaal over kleine dingen
die verbinden.

Rik Pinxten is emeritus
gewoon hoogleraar in
de antropologie en de
studie van religies aan
de Universiteit Gent. Hij
publiceerde bij EPO ook Kleine revoluties. Of
willen we de barbarij? (2013), Schoon protest.
Want er is wel een alternatief (2014) en De
eeuw van onze kinderen (2016).

Gratis toegang.
Inschrijven via brussel@demens.nu.

