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Hiermee presenteren wij het programma 2016-2017 van het Agnietenconvent 
in de vorm van twee thema’s nl. ‘ een polariserende samenleving ‘ en 
‘inspirerende inzichten ‘.  
 
Wordt onze eeuw de eeuw van de boze burger en van de polarisatie in de 
samenleving ? Van de spanningen en de tegenstellingen zijn legio voorbeelden. 
De noodzaak om vluchtelingen op te vangen veroorzaakt  woedende en 
angstige burgers. Vreemdelingenverdragen en mensenrechten acht men van 
een andere tijd te zijn. Politieke partijen en burgers  trekken zich terug binnen 
de Nederlandse grenzen, perken de wereld en de sociale rechtvaardigheid in 
tot de eigen natie en sluiten Europa, Syrië, de Oekraïne etc. buiten. Populisten 
en nationalisten verketteren rechters, politici en de representatieve 
democratie en wensen  een directe  ‘twitter’- en referenda - democratie. 
Is deze woede nog te beteugelen en wat betekent die voor de komende 
verkiezingen ? 
 
Inspirerende inzichten en praktijken op het terrein van meditatie,  
de duurzaamheid bij financiële instellingen en bedrijven en de betekenis 
voor ons van de werken van Bach en in het bijzonder van zijn Matthäus  
Passion. 

 



           
 

 
    De lezingen 

2016 
 

     Een polariserende samenleving 

       
      Zondag 18 september, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda 
      De ethiek van migratie – de vluchtelingenstroom en de uitdagingen op   
      korte en lange termijn. 
      Mr. Tamar de Waal, jurist en politiek filosoof, promoveert aan het Paul  
      Scholten Centrum onder begeleiding van prof. Kymlica (Queen’s University,  
      Kingston), Prof. De Wilde en dr. Pierik (Universiteit van Amsterdam) over  
      ethiek van migratie, inburgeringsvereisten en democratisch burgerschap. Zij  
      publiceert in verscheidene media. 
 

Zondag 16 oktober, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda     
Weerbare democratie - hoever reikt de tolerantie t.a.v. anti-democraten ? 
Mr.dr. Bastiaan Rijpkema, jurist, rechtsfilosoof, publicist en universitair 
docent aan de Universiteit van Leiden. Zijn meest recente boek tevens 
promotieonderzoek is  ‘Weerbare democratie, de grenzen van 
democratische tolerantie (2015)’. 

 
Zondag 27 november, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda  
Slagvelden transformeren in speelvelden – het beteugelen van woede in 
een polariserende samenleving.  
Drs. Nico Koning, andragoloog en docent filosofie en ethiek aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Samen met Hans Achterhuis schreef hij ‘De 
kunst van het vreedzaam vechten (2014)’. 
 



 

 

 
 

                                                       2017  
 

Inspirerende inzichten 
 
Zondag 29 januari, 12.15 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda        
Boeddhistische inzichtsmeditatie (voorlopige werktitel). 
Prof.dr. Henk Barendregt is hoogleraar aan de Radboud Universiteit in de  
grondslagen van de Wiskunde en de Informatica, geeft leiding aan  
trainingen in Vipassana meditatie en meditatietechniek en leidt een  
interdisciplinair onderzoeksgroep naar meditatie en klinische toepassing. 

 
 
Zondag 12 maart, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda 
Het duurzaamheidbeleid van  financiële instellingen - de ambitie om     
bedrijven te bewegen klimaatneutraal te zijn in 2030.    
Drs. Piet Sprengers is hoofd duurzaamheid bij de ASN-bank, bepaalt waar 
de bank in investeert, richtte de vereniging van duurzame beleggers (VBDO)  
op en neemt initiatieven om de financiële wereld tot duurzaamheid te  
bewegen. 
 

 Zondag 2 april, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda   
      Johan Sebastiaan Bach, zijn leven, zijn werk, zijn passie. 
      Dirk Jan Warnaar is een bevlogen musicus, koordirigent en filmmaker met  
      een bijzondere liefde voor de Matthäus Passion van Bach, die hij     
      verschillende keren dirigeerde. 
 




