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Het Agnietenconvent bestaat dit seizoen 20 jaar. In 1993 besloten de stichters van het 
Agnietenconvent tot de oprichting van een gespreksforum voor wie niet kerkelijk 
geïnteresseerd is, maar zich wel betrokken voelt bij onderwerpen van ethische en 
levensbeschouwelijke aard. In de stichtingsstatuten werd dat aangevuld met 
maatschappelijke, politieke en spirituele onderwerpen. 
 

We vieren dit jubileumjaar met twee bijzondere lezingenseries: 
 

Het onbehagen voorbij, op weg naar een nieuwe ‘Gouden Eeuw’ 
en 

Spiritualiteit/Religie luchtspiegeling of visioen? 
 

 
 
Na onze eerste lezing op 20 oktober 2013 in de middag nodigen wij de stichters van het 
Agnietenconvent, de organisaties met wie wij samenwerk(t)en, onze bezoekers en anderen 
uit voor een drankje. 
 
 
 



 
Het onbehagen voorbij, op weg naar een nieuwe ‘Gouden Eeuw’ 

 
De geschiedenis van ons land staat dit jaar volop in de aandacht, we vieren 400 jaar 
Amsterdamse grachtengordel, 300 jaar Vrede van Utrecht en 200 jaar Stichting van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Die belangrijke gebeurtenissen herinneren ons ook aan de tijd 
toen de Republiek der Verenigde Nederlanden een grootmacht was: ‘De Gouden Eeuw’. 
Vrijheid van geweten, vrijheid voor vreemdelingen zich hier te vestigen, vrijheid om te 
ondernemen en je talenten te ontwikkelen, 7 gewesten die samen bepaalden wat in het 
Algemeen Belang was. 
Naar zo’n tijd verlangen we. Na een tijd van onbehagen het verlangen naar een nieuw 
perspectief ! Beiden worden in kaart gebracht door de sprekers binnen dit thema. 
 
Govert Buijs stelt dat de behoefte om iets aan de samenleving bij te willen dragen de 
westerse cultuur heeft gevormd. Die bijdragen op basis van ieders talent kende eigen 
bronnen van waardering (geld, aanzien, respect). Nu heeft het neo-liberalisme en het 
denken en spreken in uitsluitend economische termen en geld zozeer de overhand gekregen 
dat we leven in een platte samenleving met een ééndimensionale mens. Ook in onze 
politieke gemeenschap is de behoefte aan eenvormigheid heel groot nl. dat alle burgers zo 
ongeveer hetzelfde zijn. Vroeger vormde daarbij één God het ijkpunt en alle dissidenten 
waren de goddelozen. 
Thijs Kleinpaste stelt dat de tijd waarin we gemobiliseerd werden als klasse, als 
volksbeweging, als natie of als Europeaan achter ons ligt. We zijn niet meer bezig met een 
schitterend toekomstbeeld, maar vooral bezig met ons individuele geluk. Mijn generatie 
zoekt naar een nieuwe vaste bodem. Er kan een nieuw burgerschapsideaal ontstaan op 
lokaal niveau.  
Tussendoor laten wij samen met het Erasmus Genootschap Gouda de beroemde in Gouda 
geboren Europeaan  Desiderius Erasmus (1466-1536) bij monde van Jan Bloemendal  aan 
het woord over de verrassende moderniteit van deze humanist. 
Zijn  Mohammed Mohandis en Karen van der Heijden de nieuwe politici die ons verder 
helpen op weg naar een nieuwe ‘Gouden Eeuw’? Wij leggen hen de analyses en oplossingen 
van de vorige sprekers voor en vragen naar hun antwoord en concrete plannen. Wat 
verwachten zij daarbij van de burgers? 
 
* Zondag 20 oktober 2013 Agnietenkapel  Gouda (in de middag i.v.m. vieren 
20-jarig bestaan: 15.00 – 16.30 lezing en 16.30 tot 18.00 uur receptie) 
Prof. dr. Govert J. Buijs  bijzonder hoogleraar politieke filosofie en 
levensbeschouwing aan de VU, over 
De crisis als aanzet tot vernieuwing en sociaal-morele creativiteit  
 
* Zondag 27 oktober 2013 Agnietenkapel Gouda (20.00 uur i.v.m. de 
geboortenacht van Erasmus)  Erasmus Genootschap Gouda en 
Agnietenconvent 
Prof. dr. Jan Bloemendal, hoogleraar neo-latijn aan de Universiteit van 
Amsterdam, over  De verrassende moderniteit van Erasmus 



 
* Zondag 24 november 2013  Agnietenkapel  Gouda 11.30 uur 
Thijs Kleinpaste, student geschiedenis (UvA), deelraadslid in Amsterdam voor 
D’66 en essayist en publicist, over  Nederland als vervlogen droom  
(n.a.v. zijn gelijknamige boek)  m.m.v. Boekhandel Verkaaik 
 
* Zondag 15 december 2013 Arti Legi Markt 27 Gouda  11.30 uur 
Afsluitend forum : De weg naar een nieuwe ‘Gouden Eeuw’   
Mohammed Mohandis lid Tweede Kamer voor de PvdA en voormalig 
gemeenteraadslid in Gouda  en 
Karen van der Heijden  internationaal secretaris van DWARS ( de 
jongerenorganisatie van GroenLinks) en student politicologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 
 

Spiritualiteit/Religie luchtspiegeling of visioen? 
 

Groot was de belangstelling in de twintig jaar van ons bestaan voor lezingen over religie en 
spiritualiteit. De waarden daarmee verbonden bieden houvast, geven het leven zin. 
Menselijk leven is meer dan zelfhandhaving. Wat “drijft” ons tot dat meerdere ? 
Bieden religie en spiritualiteit dat houvast, die “drive” ? Bieden ze ons visioenen of  zijn ze in 
deze  tijd van individualisme en secularisatie achterhaalde luchtspiegelingen? 
  
Inspiratie in dit verband biedt de joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). 
Joachim Duyndam  licht zijn denken, dat begint bij het menselijk gelaat, toe. Voor Levinas is 
het bijzondere van de mens zijn verantwoordelijkheid. Actueel zijn zijn ideeën ook voor de 
hulpverlening, de zorg voor het milieu en de ontmoeting tussen de verschillende culturen.  
Suzette van IJssel benadrukt als denker over spiritualiteit het aspect van de levenshouding 
en de daarbij horende kwaliteiten van levensbeaming, aandachtigheid, dankbaarheid en 
onthechting én verbondenheid. 
‘’Een visoen, geen luchtspiegeling’’, dat is de beschrijving die  Niek Schuman  in zijn 
biografische  boek “Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen“ geeft over 
zijn geloof, “een vergezicht van onverdedigbare noties die wij delen met een stoet van 
gelovigen” (zie ook de boekbespreking van Jan Greven). 
 
* Zondag 9 februari  2014  Agnietenkapel  Gouda 11.30 uur  
Prof. dr. Joachim Duyndam, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit voor 
Humanistiek te Utrecht, over 
Levinas en het gelaat – ik ben vrij omdat ik verantwoordelijk ben  
 
* Zondag 16 maart  2014 Agnietenkapel Gouda  11.30 uur 
Dr. Suzette van IJssel, geestelijk verzorger, docent en onderzoeker, over 
Spiritualiteit en het dagelijks leven – tussen denken en voelen naar handelen 
 



* Zondag 30 maart  2014 Agnietenkapel Gouda 14.30 uur 
Raad van Kerken Gouda e.o. (naar verwachting) en Agnietenconvent  
Prof. dr. Niek A. Schuman, emeritus hoogleraar aan de Theologische 
Universiteit Kampen en emeritus bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam, over 
Mijn jaren van geloven – voorgoed verleden, blijvend visioen 
(n.a.v. zijn gelijknamige boek)  m.m.v. Boekhandel Verkaaik 



 


