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Hiermee presenteren wij het programma 2017-2018 van het Agnietenconvent in de vorm 
van twee thema’s 

                    

De verbeelding aan de macht - 2017 
Is er sprake van een breuk in onze geschiedenis? Is het speelveld 1 sinds Pim Fortuin 
ingrijpend veranderd? “Rijdt de ratelende kar van een nieuwe revolutie over onze keien?”1 
Of leven we rustig voort in volgens de lijstjes één van de rijkste, de veiligste en de gezondste 
landen van de wereld? Zeker nu ook de afgelopen 30 jaar de armoede in de wereld van 50% 
tot 20% is teruggebracht.   
Wat ook ons antwoord is, feit is dat neoliberalisme en nationalisme verhevigen en ons 
moreel erfgoed met pijlers als de wetenschap, de vrije pers, de rechtsstaat en de 
mensenrechten wordt bedreigd. Zelfs wordt het klimaatprobleem ontkend en leven we in de 
zesde uitsterfgolf, die te wijten is aan de mens en niet meer (zoals bij de voorafgaande 
uitsterfgolf) aan een meteoriet. En hoe te reageren op de angst voor de Islam? Er zijn 
ontwikkelingen waarin vooruitstrevende moslims zich organiseren en de dialoog tussen de 
verschillende godsdiensten gevoerd wordt! 
Laten we weer utopisch denken: de verbeelding aan de macht! 
 
De levenskunst aan de macht  - 2018 
Achter de voordeur spelen ondertussen andere problemen. Ook al wonen we in één van de 
rijkste, de veiligste en de gezondste landen, als individu maken we ons zorgen. Zorgen  over 
ons bestaan en vragen we ons af wie we zijn en wat ons bestaan zin kan geven. Hoe komt 
dat ? Waar vinden we hulp als het mis gaat en waar vinden we inspiratie? 

 
1  Zoals Nelleke Noordervliet in Trouw 31-12-2016 stelt 
 
 
 
 



 

De lezingen 

2017 
 

  
De verbeelding aan de macht   

 
Zondag 17 september, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda 
Moreel erfgoed in de politiek - maatschappelijke praktijk. 
Prof. dr. mr. Bas de Gaay Fortman, politicus en wetenschapper, is hoogleraar 
Politieke economie van de rechten van de mens. Samen met zijn kleinzoon 
Olivier de Gaay Fortman publiceerde hij De Grondwetswijzer, aanzet tot 
Grondwet-activisme. 
 

Zondag 19 november, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda  
Hoe behouden we de aarde als een duurzaam systeem ? 
Dr. Pieter C. Lemmens is filosoof verbonden aan het Institute for Science, 
Innovation and Society van de Radbout Universiteit in Nijmegen. Hij gaf een 
inleidend college over het gesprek vorig jaar tussen Peter Sloterdijk en Bernard 
Stiegler over het Antropoceen, het geologisch tijdvak waarin het menselijk 
handelen bepalend is voor de aarde. 
 

Zondag 3 december, 11.45 uur Sociëteit Concordia, Westhaven 27 Gouda 
De oplossing van de vijandschap tussen IS en het Westen ligt in de Koran en 
de Bijbel. 
Prof. dr. Anton Wessels is emeritus hoogleraar Godsdienstwetenschap aan de 
VU. Hij studeerde o.m. in Cairo, doceerde jarenlang aan de Theologische 
Hogeschool in Beirut  (Libanon) en publiceerde in het bijzonder over de 
verhouding tussen islam en christendom en de verhouding tussen culturen. 

 



  
 

 

2018 

 

De levenskunst aan de macht 
 

Zondag 21 januari, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda 
Boosheid als mijlpaal in een maatschappelijk c.q. individueel 
ontwikkelingsproces. 
Prof. dr. Frank Koerselman is emeritus hoogleraar psychiatrie en 
psychotherapie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij publiceerde 
o.m. over identiteit, levensbeschouwing en zingeving. 

 
Zondag 18 februari, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda 
Morele verbeeldingskracht in het present zijn met en voor mensen. 
Drs. Brecht Molenaar is zorgethica. Ze was twintig jaar werkzaam als 
humanistisch geestelijk verzorger en is nu stafmedewerker bij de Stichting 
Presentie. De presentiebenadering brengt onder woorden wat ervoor nodig is 
om goede zorg te verlenen. Deze benadering van mensen is gebaseerd op 
ervaring van werkers en op onderzoek naar concrete praktijken van zorg. 

 

Zondag 18 maart, 11.45 uur Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100 Gouda 
De spiritualiteit van Meister Eckhart. 
Drs. Marga Haas is theoloog en geestelijk verzorger in een hospice. Zij 
publiceerde ‘God en ik zijn één, veertig dagen met Meister Eckhart’. 
 

 
 
 


