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Voorwoord

Milieukwesties, wereldwijd en in ons land

10 mei 2022 vierden we het vijftig jarig bestaan
van de Zinspratie lezingen, waarbij de Zilveren
Legpenning door burgemeester Han ter Heegde
werd uitgereikt aan onze voorzitter Wim Dooge,
als blijk van waardering voor onze bijdrage aan
cultuur en welzijn in de samenleving. In het seizoensprogramma 2022/23 wordt in de lezingen
1, 8 en 10 bijzondere aandacht besteed aan
milieu- en energievraagstukken vanuit verschillende perspectieven door deskundigen als Jan
van der Kolk, dr. Adrian de Groot Ruiz en dr. Jan
Diek van Mansvelt. Inspirerende avonden over
kunst en cultuur zijn er ook weer ditmaal; met
avond nr. 2 gewijd aan het werk van de wereldWim Dooge met
beroemde Bussumse musicus Ton Koopman en
zilveren legpenning
nr. 4 gewijd aan de schrijver Nescio waarover Lieneke Freriks als biograaf het woord zal voeren. Onze kijk op het heelal en de
micro kosmos zal worden bijgesteld door de sterrenkundige Milo Grootjen en
fysicus Wabe Heeringa en inspirerende lezingen over zingeving zijn toebedeeld
aan Hans Alma (lezing nr. 2) en Johan Goud (lezing nr. 12). De avond van 17
januari wordt opengelaten en zal gedurende het seizoen worden ingevuld. De
neuroloog senior onderzoeker dr. Vijverberg zal (lezing nr. 7) de ontwikkelingen in het onderzoek naar dementie bespreken en mr.dr. Slingerland zal onder
de titel weerbare democratie, haar onderzoeksbijdrage aan de bestrijding van
netwerkcorruptie in de EU en in ons land toelichten.

Ir. Jan van der Kolk

We zijn verheugd u weer een programma met excellente sprekers te kunnen
bieden die hun kennis en ervaring graag met u willen delen.
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Donderdag 29 september 20.00 uur Toegang e 10,Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 49,
1402 TC Bussum
De lezing begint met een schets van de belangrijkste milieukwesties op wereldschaal: de klimaatverandering, verontreiniging van de bodem, water
en lucht, de vermindering van de biodiversiteit, de
eindigheid van grondstoffen en noodzaak van hergebruik. Vervolgens wordt dit verder uitgewerkt
naar de situatie in Nederland. Daarna worden
de spanningen belicht die bij voortduring mogelijke oplossingen bemoeilijken. Afsluitend komt
de druk op het milieu vanuit alle bedrijven en
huishoudens aan de orde, waarbij wij met elkaar
enkele opties zullen bediscussiëren die de druk op
het milieu kunnen verminderen.

Ir. Jan van der Kolk begon zijn loopbaan bij het VNO na een masteropleiding milieukunde. Na enkele jaren en stapte hij over naar Deloitte, waar hij met partners een adviesgroep
duurzame ontwikkeling opbouwde, die vervolgens verhuisde naar KPMG, waaraan hij als
managing partner jaren leiding gaf. Sinds 15 jaar vervulde hij tal van zakelijke en maatschappelijke advies- en bestuursfuncties, o.a. voorzitter van de Raad van Advies van de ASN Bank
respectievelijk van FORM International, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW en
voorzitter van de beleggingscommissie van de diaconie van de PKN in Den Haag.

Hans Roelofsen Secretaris CCIV

Omslag
Fibonacci (Leonardo da Pisa 1170-1240) was de wiskundige die de naar hem genoemde
getallenreeks ‘de universele regel van de natuur’ ontdekte. Het patroon komt overal in de
natuur voor, zoals in de nautilusschelp afgebeeld op de omslag, in bloemen, dennenappels
en zelfs in de enorme spiraalstelsels in de ruimte. Wie de natuur wil begrijpen, moest volgens
Galileo Galilei (1564-1642) bereid zijn een nieuwe taal te leren, die van de wiskunde.
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Interview met een beroemd Bussumer:
Musicus Ton Koopman

Het verlangen naar zin in een wereld van begeerte
Hans Alma
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Dinsdag 18 oktober 20.00 uur Toegang e 10,Majellakapel, Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum
Maar weinigen zijn zich bewust van de aantrekkingskracht die Gooise natuur had op kunstenaars; schrijvers, schilders en musici vestigden zich
in de omgeving waar ze inspiratie konden opdoen
tijdens een wandeling in bos en heidevelden. De
musicus Ton Koopman verliet de stad om zich in
1983 in het Spiegel te vestigen in een groot huis
met bijgebouwen waar hij in alle rust kon studeren en zijn enorme verzameling historische boeken
kwijt kon. Collega musicus Hans Roelofsen houdt
een vraaggesprek met de Bussumse meester
over zijn diepgaande kennis en ervaring met de
uitvoeringspraktijk van de nog altijd springlevende
‘Oude Muziek’

Ton Koopman studeerde orgel, klavecimbel en muziekwetenschap in Amsterdam en werd
voor beide instrumenten onderscheiden met de Prix d’Excellence. Vanuit zijn fascinatie voor
historische instrumenten en een filologische uitvoeringsstijl concentreerde hij zich tijdens
zijn studies op barokmuziek, met speciale aandacht voor Johann Sebastian Bach, en werd
hij een leidende figuur binnen de oude muziek beweging. In 1979 richtte Ton Koopman het
Amsterdam Baroque Orchestra op en in 1992 het Amsterdam Baroque Choir waarmee hij,
vanwege de ‘authentieke’ uitvoeringspraktijk wereldfaam verwierf. Van 1994 tot 2004 nam
hij met deze ensembles alle overgeleverde cantates van J.S. Bach op en ontving daarvoor de
Duitse ECHO Klassik onderscheiding en in ons land de VSCD Klassieke Muziekprijs. Hij trad op
als gastdirigent van symfonieorkesten zoals het Concertgebouworkest, de Berliner Philharmoniker, het Cleveland Orchestra en de New York Philharmonic. Als organist speelde hij op
Europese historische instrumenten en als dirigent van het ABO&C trad hij op in nagenoeg alle
belangrijke concertzalen en muziekfestivals ter wereld, zoals het Concertgebouw in Amsterdam, het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs, de Philharmonie am Gasteig in München,
de Alte Oper in Frankfurt, het Lincoln Center en de Carnegie Hall in New York, en de grote
concertzalen in Wenen, Londen, Berlijn, Brussel, Madrid, Rome, Salzburg, Tokyo en Osaka. Hij
is artistiek leider van het jaarlijkse festival “Itinéraire Baroque” in Frankrijk.
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Dinsdag 15 november 20.00 uur Toegang e 10,Spiegelkerk, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34, 1405 HM Bussum

Ieder mens verlangt naar een zinvol en waardevol
leven. We geven daar op eigen manier vorm aan in
onze seculiere samenleving. Maar waar komt dat
verlangen naar zin en waarde vandaan? Hoe krijgt
het vorm in een maatschappij, waarin alles wat ons
hart begeert te koop lijkt te zijn? Kunnen levensbeschouwelijke tradities ons zoeken naar zin verrijken?
Deze vragen worden door Hans Alma behandeld
op basis van haar boek ‘Het verlangen naar zin: De
zoektocht naar resonantie in de wereld’ (Ten Have,
2020). In haar visie op zingeving en levensbeschouwing ligt de nadruk op het aandachtig en verbeeldingsvol onderzoeken wat de wereld te bieden
heeft. Een zinvol bestaan wordt mogelijk wanneer we afstemmen op de
unieke waarde van al wat ons omringt. Met voorbeelden uit kunst en spirituele
tradities maakt Alma duidelijk hoe we dat kunnen doen.

Hans Alma (1962) studeerde andragogische wetenschappen, wijsbegeerte en psychologie.
In 1998 promoveerde zij aan de theologische faculteit van de VU op een onderzoek naar
identificatieprocessen, zingeving en religie. Zij werkte als universitair docent godsdienstpsychologie aan de VU, de UU en de UL. Daarna werd ze benoemd tot hoogleraar Psychologie
en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek. Van deze instelling was ze rector magnificus van 2007-2012. Momenteel is Alma gasthoogleraar Hedendaags Humanisme aan de
Vrije Universiteit Brussel en bijzonder hoogleraar Religieus Humanisme en Compassie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2018 verscheen haar boek De kunst van samenleven: Een
pleidooi voor een pluralistisch humanisme (VUBPRESS), gevolgd door Het verlangen naar zin
dat werd genomineerd voor Beste Spirituele Boek 2021.
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Ontsnappen aan ‘het dal der plichten’
Van en over de schrijver Nescio

Wereldbeelden door de eeuwen heen
Milo Grootjen

Lieneke Frerichs biograaf Nescio
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Donderdag 8 december 14.00 uur Toegang e 10,Remonstrantse Kerk, Koningslaan 2B, 1405 GL Bussum

Jarenlang was Nescio (= J.H.F. Grönloh, 1882-1961)
de schrijver van maar één boek: de in 1918 verschenen bundeling van de verhalen ‘De uitvreter’,
‘Titaantjes’ en ‘Dichtertje’, in 1956 uitgebreid met
‘Mene Tekel’. Dat boek had een steeds grotere groep
bewonderaars gekregen vanwege de unieke, sobere
stijl, het hemelbestormend idealisme van Nescio’s
‘aardige jongens’ en het weemoedig lijden aan de
tijdelijkheid der dingen. Over de schrijver was weinig
bekend, die meed het literaire leven en na zijn dood
zette de familie die lijn voort. Lieneke Frerichs zal in
haar lezing ingaan op het werk en op de rol die het
weidse Hollandse landschap daarin vervult, Ze zal vertellen wie de gecompliceerde man was die zich Nescio noemde, een man die, net als zijn personages, graag in Nederland rondzwierf om er, waar mogelijk, de eeuwigheid te
ervaren.

Lieneke Frerichs is neerlandica en tekstediteur. Zij was tien jaar beleidsmedewerker bij een
van de letterenfondsen, hoofdredacteur van het Verzameld werk van Karel van het Reve en
editeur van brieven van Herman Gorter. Ze publiceerde artikelen over Nescio en stelde de
bundel Over Nescio samen. In 1996 bezorgde ze zijn Verzameld proza en nagelaten werk en
Natuurdagboek (beide inmiddels regelmatig herdrukt), en daarna de Brieven uit Veere en het
reisboekje Buitenland is geen land. Deze zomer verscheen bij Van Oorschot haar biografie
Nescio. Leven en werk van J.H.F. Grönloh; het boek kreeg prachtige recensies en enkele
weken later al een tweede druk.
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17 januari 20.00 uur Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen, Bussum
Onderwerp en spreker worden later aangekondigd
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Donderdag 9 februari 20.00 uur Toegang e 10,Apostolisch Genootschap, Meulenwiekenlaan 49,
1402 TC Bussum

Als je de natuur om je heen wilt begrijpen, moet
je naar boven kijken. Alles wat wij hier op aarde
zien, heeft zijn oorsprong in de kleine lichtpuntjes boven ons hoofd. Hoe de mens deze
heeft waargenomen en geïnterpreteerd is in de
loop der eeuwen echter continu in verandering
geweest. En ook nu lijkt er een nieuw wereldbeeld nodig te zijn om de natuur in het groot te
kunnen beschrijven. In de lezing wordt u meegenomen door verschillende interpretaties die
iedere keer als ‘de werkelijkheid’ werd gepresenteerd en die iedere keer weer moest worden
bijgesteld. Van het geocentrisch wereldbeeld,
via Ptolemeus, Galileo, Copernicus en Einstein naar de Nederlandse theoretisch
fysicus Erik Verlinde. Het kosmisch web lijkt continu in beweging en steeds
moeilijker te ontwarren. In de presentatie zal gebruik worden gemaakt van
simulaties van het universum uit software van het Planetarium van Artis om de
verschillende wereldbeelden inzichtelijk te maken.

Milo Grootjen studeerde astronomie en wetenschapspopularisatie en is sinds 2001 verbonden aan het ARTIS Planetarium. Hij werkte o.a. mee aan het kinderprogramma ‘Sesamstraat
en de Melkweg’ en recentelijk aan het programma ‘ARTIS de Partis op zoek naar Planeet Sok’.
Als woordvoerder van het Planetarium is hij regelmatig op de radio en social media horen en
te zien over ruimtevaart en astronomie. Momenteel werkt hij als hoofd van het Planetarium
o.a. aan de inhoudelijke programmering en ontwikkelde hij tevens het onderwijs voor het
onlangs geopende ‘Micropia’. Een uniek museum waar de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar wordt gemaakt. In zijn colleges en lezingen weet Milo met veel enthousiasme en gedrevenheid, moeilijke onderwerpen toegankelijker te maken. Hij gebruikt daarbij
het moderne virtuele heelal van het Planetarium en simpele objecten en voorbeelden om het
voorstellingsvermogen van het publiek te vergroten.
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Wereldbeelden door de eeuwen heen

Kunnen we dementie voorkomen of genezen?
Jort Vijverberg
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Donderdag 2 maart 20.00 uur Toegang e 10,De Sloep (bij de Mariakerk), Brinklaan 41, 1404 EX Bussum

We worden met zijn allen steeds ouder en een
van de gevolgen daarvan is dat dementie steeds
vaker voorkomt. De precieze oorzaak van de
meest voorkomende vorm van dementie, namelijk de ziekte van Alzheimer, is nog steeds niet
duidelijk. Maar er wordt veel onderzoek gedaan
om dementie te voorkomen en wellicht zelfs te
genezen. Er worden vorderingen gemaakt maar
waarschijnlijk is genezen voorlopig nog niet mogelijk. Maatregelen om het optreden van dementie tegen te gaan of de ernst van de verschijnselen
zoveel mogelijk uit te stellen zijn al wel mogelijk.
Onlangs werd - althans in de Verenigde Staten een middel geregistreerd dat nuttig zou zijn bij de
behandeling van de ziekte van Alzheimer. De deskundigen verschillen stevig
van mening over dit middel. Welke rol speelt bijvoorbeeld de leefstijl ?
In zijn lezing gaat neuroloog en onderzoeker Jort Vijverberg in op de huidige
stand van zaken bij het onderzoek naar oorzaken en behandeling van dementie. Na de pauze is er volop gelegenheid om de vragen te stellen.
ASA’s James Webb-ruimtetelescoop geeft een nieuw beeld van het ‘Karrewiel stelsel’ dat zich
op ongeveer 500 miljoen lichtjaar afstanden onze planeet bevindt. Zijn uiterlijk, dat veel weg
heeft van het wiel van een wagen, is het resultaat van een intense gebeurtenis - een botsing
met hoge snelheid tussen een groot spiraalvormig sterrenstelsel en een kleiner sterrenstelsel dat
op deze foto niet zichtbaar is. Botsingen van galactische proporties veroorzaken een cascade
van verschillende, kleinere gebeurtenissen tussen de betrokken sterrenstelsels; het karrewiel is
daarop geen uitzondering. In het centrum zien we de ‘Fibonacci-spiraal’.
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Dr. Jort Vijverberg is gepromoveerd aan de VU en vanaf 2012 opgeleid in het Haga Ziekenhuis neuroloog en werkte daarnaast van 2012-2016 als senior onderzoeker bij het Alzheimercentrum van het medisch centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doet onderzoek
naar dementie en hersenbeschadiging door bokssporten en het koppen bij voetballers. Sinds
2018 werkt hij bij het UMC in Amsterdam.
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Weerbare democratie

Wat is de echte prijs van producten als de impact op het
milieu wordt meegerekend?

Willeke Slingerland
Dr. Adrian de Groot Ruiz
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Maandag14 maart 20.00 uur Toegang e 10,Remonstrantse kerk, Koningslaan 2B 1405GL Bussum
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Zondag 26 maart 14.00 uur Toegang e 10,De Groene Afslag, Amersfoortsestraatweg 117, 1251 AV Laren

Willeke Slingerland deed sinds 2009 onderzoek
naar netwerkcorruptie voor de EU. Haar onderzoek
toonde aan dat er tot voor kort veel te weinig
belangstelling was voor deze vorm van corruptie:
‘De informele collectieve wijze van samenwerken,
waarbinnen professionele rollen worden misbruikt
om netwerkbelangen te dienen, waardoor een
norm van wederkerigheid ontstaat, die weer leidt
tot het uitsluiten van anderen.’ Onderzocht is of de
moeizame aanpak en vervolging van corruptie veroorzaakt wordt door de beperking van het huidige
anticorruptiebeleid. Recente corruptiecasuïstiek uit
zowel de EU als de VS laat zien, dat er een discrepantie bestaat tussen de wijze
waarop openbare aanklagers naar corruptie kijken en de wijze waarop rechters
corruptie beoordelen. In de grote corruptieschandalen blijken steeds weer kluwens van personen en organisaties betrokken te zijn, die het vrijwel onmogelijk maken de corrupte handelingen van individuen aan te tonen. Dit leidt in de
praktijk vaak tot vrijspraak van individuen, met het onbevredigende gevoel dat
sociale netwerken die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van
de corruptie de democratie ondermijnen.

De échte prijs van producten en diensten berekenen
is een manier om duurzaamheidsproblemen op te
lossen. Niet alleen vervuilende bedrijven kunnen zo
hun bedrijfsvoering verbeteren, duurzame bedrijven
kunnen zo beter bewijzen dat zij goed op weg zijn.
Dat is het idee achter True Price en Impact Institute
waarvan dr. De Groot Ruiz een van de oprichters is.
De prijs van een product in de supermarkt is pas de
werkelijke prijs als het geen schade veroorzaakt aan
mens of natuur of als er wordt betaald om die schade
te herstellen. Hoewel duurzaamheid en commercie
verschillende doelen hebben, hoeven ze niet lijnrecht tegenover elkaar te
staan. Als kleine organisatie is je belangrijkste doel te blijven bestaan, maar als
je schaalbaar bent, moet je investeren en meer doen dan alleen overleven.
Bedrijven die een ‘duurzaam jasje’ willen kopen alleen voor marketingdoeleinden, willen in feite’ greenwashen’. Als je weet dat je een goed product hebt,
wil je er alles aan doen om te bewijzen dat dit ook zo is. En dat kan alleen
door open en eerlijk te zijn.”

Mr. dr. Willeke Slingerland promoveerde in 2018 aan de Vrije Universiteit met haar proefschrift ‘Network corruption: When social capital becomes corrupted’. Zij is verbonden aan
het Lectoraat Governance van Hogeschool Saxion. Sinds 2012 maakt Singerland deel uit van
het Netwerk van Lokale Onderzoekscorrespondenten voor Corruptie (LRCC) voor het DG
Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie (subcontractor PwC). In 2010-2012 heeft
zij als hoofdonderzoeker het onderzoek naar het Nederlandse Nationaal Integriteitssysteem
uitgevoerd in opdracht van Transparency International.

Dr. Adrian de Groot Ruiz studeerde natuur- en sociale wetenschappen aan het University
College Utrecht en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Na een promotie aan
de UvA werkte hij onder meer als universitair docent Finance aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen, waar hij onderzoek deed op het gebied van gedragseconomie en duurzame
financiën. De Groot Ruiz was een Global Shaper van het World Economic Forum, lid van de
denktank Worldconnectors en is medeoprichter van het SDG Charter en de Impact Economy
Foundation. Hij is directeur van Impact Institute, een sociale onderneming die organisaties
helpt hun impact te meten, waarderen en verbeteren. Hij is ook medeoprichter van True Price,
een organisatie met de missie dat elk product voor een ‘echte prijs’ verkocht wordt, zodat
elke consument duurzame en betaalbare producten kan kopen. Hij stond drie keer bij de
Duurzame 100 van Trouw en is lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht.
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Wonderen van ontwikkeling bij planten, mensen
en projecten

Van Groot naar klein in natuur en samenleving
Dr. Wabe Heeringa

Jan Diek van Mansvelt
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Donderdag 13 april 20.00 uur Toegang e 10,Lutherse Kerk, Mecklenburglaan 50-52, 1404 BJ Bussum

In deze lezing gaat het over wonderen van ontwikkeling die zich in het openbaar voltrekken maar
toch kans zien onopgemerkt te blijven. Afname van
biodiversiteit, klimaatverandering, armoede, honger,
gezondheidsproblemen: ze houden ons een spiegel
voor. Hoe gaan we om met de natuur? We maken gebruik van haar, zónder haar te respecteren.
Nauwkeurige waarneming van het groeiproces bij
planten levert een verrassende ontdekking op: je
kunt zo ook kijken naar ontwikkelingen bij de mens
én zijn plannen en initiatieven. De knoop blijkt daarbij een centraal gegeven te zijn en een metamorfose
aan te kondigen. Metamorfose is de ultieme kunstgreep van het wezen om
aan stilstand te ontkomen en ontwikkeling te bewerken.

Dr. Jan Diek van Mansvelt (1943) studeerde biologie in Amsterdam (UvA). Hij was van 1974
- 1985 directeur-docent op de Middelbare Landbouwschool “Warmonderhof” (nu deel van
Aeres, Dronten). In 1981 werd hij bijzonder hoogleraar ‘Alternatieve methoden in de land en
tuinbouw’ aan de toenmalige Landbouw Hogeschool Wageningen (nu WUR). Daar zet hij met
zijn collegiale stafleden en vele studenten de biologische, agro-ecologische en biodynamische landbouw op de kaart. Daar gaat hij 1999 met vervroegd pensioen, ‘functie elders’, na
gepromoveerd te zijn op adaptatieverschijnselen bij wintertarwe (Moskou, 1998). Gedurende
zijn hele werkzame leven bekleedde hij voorzitterschappen en bestuurslidmaatschappen in
het nationale en internationale veld van biologische, ecologische en biodynamische landbouw. Daarnaast is hij auteur en spreker met als kernthema onze bewuste verhouding tot,
en verantwoordelijkheid voor, de levende natuur: nabij en ver weg, nu en in de toekomst. In
2013 wordt hij geridderd tot officier in de orden van Oranje Nassau. In 2020 verscheen zijn
boek ‘Wonderen van Ontwikkeling’, waarvan in augustus 2022 de Engelse vertaling uitkwam
in een uitgebreidere versie.
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Maandag 9 mei 20.00 uur Toegang e 10,Doopgezinde Kerk, Wladimirlaan 10, 1404 BB Bussum

De natuur heeft de meest wonderlijke creaties voortgebracht. Reductionisme is de theorie dat het geheel
verklaard kan worden uit de eigenschappen van de
onderdelen. Maar is die theorie wel afdoende om alles
te verklaren of zijn er verschijnselen die hier niet binnen passen? In de lezing wordt een algemene trend
in de westerse samenleving beschreven, die tijdens
de Reformatie en Verlichting begon en waarvan de
resultaten in de samenleving te zien zijn. Zowel de
dode als de levende natuur hebben we tot in de kleinste bouwstenen uit elkaar gehaald en bestudeerd. Er
zijn daarnaast ontwikkelingen in de samenleving die hier sterk op lijken. Het is
de desintegratie van sociale structuren die in de twintigste eeuw leidde tot de
individualisering. Al deze ontwikkelingen lijken uit dezelfde impuls voort te komen; de menselijke nieuwsgierigheid en de behoefte aan persoonlijke vrijheid.
Nu lijkt het doel van de Verlichting in de westerse wereld bereikt.
Hoe nu verder? We hebben het eindpunt van het uit elkaar halen en uit elkaar
vallen grotendeels bereikt. Was dat alles of is er nog meer? Zijn we klaar met
de natuurwetenschappen en genieten we van onze schijnbaar oneindige
individuele vrijheid? Nu de onderdelen steeds zichtbaarder worden, kunnen
we vermoeden wat erachter zit en hoe we tot nieuwe, meer betekenisvolle en
verbindende concepten komen.

Dr. Wabe Heeringa (1946) deed na zijn promotie als fysicus twaalf jaar onderzoek aan
meerdere universiteiten in Duitsland. Hij was docent natuurkunde aan de Europese scholen
in Karlsruhe en Brussel en daarna consultant voor het bedrijfsleven. Sinds vijftien jaar reist hij
maandelijks naar Zwitserland waar hij medewerker is van een firma voor medische apparatuur. Daarnaast is hij docent aan de Internationale Universiteit van Dresden. Opgegroeid in
een gereformeerd milieu bracht zijn studie hem via Einstein en Spinoza op het pad van de
filosofie van de Verlichting. Zijn fascinatie voor de micro- en macro kosmos gaf de aanzet tot
het schrijven over deze trends in zijn onlangs verschenen boek met de titel: ‘Eerst moet alles
uit elkaar vallen’.
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Religie in de Nederlandse literatuur
Controverse en engagement
Prof. dr. Johan Goud
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Donderdag 25 mei 20.00 uur Toegang e 10,Majellakapel, Iepenlaan 26, 1406 PW Bussum
Het onderwerp van de lezing is de zoektocht naar
betekenis in Europese, met name de Nederlandse
filosofie en de literatuur. Als verzameling van verhalen, die steeds opnieuw bewerkt werden doorgegeven zijn ze in feite literair van karakter en gaan
ze over het verhevene: dat wat ons te boven gaat.
Een predikant die dat begrijpt is als een leraar in de
school van de wijsheid. Een vriend die zich samen
met anderen betrokken weet op iets wat hen overstijgt en zo met elkaar verbindt, zoals een kunstenaar dat doet. Hij brengt het andere, het vreemde
in, en zorgt voor de noodzakelijke onrust die ons
helpt de verstarring in oude gewoontes tegen te
gaan en de geest levendig te houden.

Em. Prof. dr. Johan Goud (1950) studeerde theologie en filosofie aan de Vrije Universiteit
(Amsterdam), met enkele kortere verblijven in Tübingen en Leiden. Hij promoveerde in 1984
aan de universiteit van Leiden met een proefschrift over Karl Barth’s dialectische theologie en
de ethische filosofie van Emmanuel Levinas .Van 1999 tot 2009 was hij bijzonder hoogleraar
in vrijzinnige godsdienstfilosofie en van 2009 tot 2015 hoogleraar Religiewetenschappen
en Zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht. Verder was hij gastdocent
aan de Universiteit Leiden en Groningen en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
te Kampen. Gedurende zijn gehele loopbaan was hij tevens predikant in de remonstrantse
gemeenten van Eindhoven (1984-1990) en Den Haag (1990-2015). Zijn partner is de filosofe
en beeldhouwster Gaila Pander. Zijn publicaties zijn onder meer: ‘God als raadsel. Peilingen in
het spoor van Levinas, 1992, Een kamer in de wereld: religieus eclecticisme en de theologie’
(Utrecht 2000), ‘Op het kruispunt van kunst en religie’ (Leuven 2008). ‘Ons verhaal is uit: over
religie en literatuur, Dostojewski en Grunberg’ De wereld als poppenkast, 2010
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Noteert u alvast in uw agenda de 17e januari waarvan de invulling van
de lezingen nog niet deﬁnitief kon worden vastgelegd.
Aanmelden en Inlichtingen
Indien u een cursus wilt bijwonen bent u altijd welkom, maar aanmelding
vooraf bij via de website (www.cciv.nl) maakt het voor de organisatie een stuk
gemakkelijker.
U kunt ook een email sturen: adm.cciv@gmail.com.
Daarnaast kunt U zich telefonisch (035 6947051) of schriftelijk melden
bij dhr. B. Budding, Cort van der Lindenlaan 39, 1412BX Naarden.
Wij verzoeken U de kosten voor de lezing € 10,- over te maken op rekeningnummer NL57 INGB 0003 4162 07 t.n.v. Centrale Commissie Interkerkelijk
Vormingswerk.
U kunt ook bij binnenkomst contant betalen.
Voor aanvullende inlichtingen kunt u terecht op onze website,
www.cciv. nl, of per e-mail: adm.cciv@gmail.com
Voor algemene informatie kunt u zich wenden tot voorzitter Wim Dooge:
wdooge@planet.nl of telefoon 035 6981628

www.cciv.nl
De in de commissie deelnemende kerkgenootschappen van zijn:
Apostolisch Genootschap • Evangelisch-Lutherse Gemeente • Remonstrantse
Gemeente Doopsgezinde Gemeente • Protestantse Gemeenten • RoomsKatholieke Parochie van de Heilige Drie Eenheid • Vrijzinnigen Naarden Bussum

Quote Spinoza: ‘Aangezien de denkwijzen van mensen zodanig verschillen dat sommigen
gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, concludeer ik dat
iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen en dat
geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt.’
(Tractatus Theologico Politicus 1670)
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Programma 2022 - 2023

Datum

Tijd

Locatie

Onderwerp/Titel

1

29 september 20.00 uur Apostolisch Genootschap

Milieukwesties, wereldwijd en in
ons land. Spreker: Jan van der Kolk

2

18 oktober

Interview met de beroemde Bussumse
muziekpionier Ton Koopman

3

15 november 20.00 uur Spieghelkerk

Het verlangen naar zin in een wereld
van begeerte. Spreker: Hans Alma

4

8 december

14.00 uur Remonstrantse kerk

Ontsnappen aan ‘het dal der plichten’.
Van en over de schrijver Nescio
Spreker: Lieneke Frerichs

5

17 januari

20.00 uur Wilhelminakerk

Wordt nader aangekondigd

6

9 februari

20.00 uur Apostolisch Genootschap

Wereldbeelden door de eeuwen heen
Spreker: Milo Grootjen

7

2 maart

20.00 uur Mariakerk- De Sloep

Kunnen we dementie voorkomen of
genezen? Spreker: Jort Vijverberg

8

14 maart

20.00 uur Remonstrantse kerk

Weerbare democratie
Spreker: Willeke Slingerland

9

26 maart

14.00 uur Groene Afslag

Wat is de echte prijs van producten als
de impact op het milieu wordt
meegerekend ?
Spreker: Adrian de Groot Ruiz

10 13 april

20.00 uur Lutherse kerk

Wonderen van ontwikkeling bij
planten, mensen en projecten.
Spreker: Jan Diek van Mansvelt

11 9 mei

20.00 uur Doopsgezinde kerk

Groot en Klein in Natuur en
Samenleving Spreker: Wabe Heeringa

12 25 mei

20.00 uur Majellakapel

Religie en zingeving in literatuur en
kunst. Spreker: Johan Goud

20.00 uur Majellakapel

Aanmelden en inlichtingen op www.cciv.nl • Ook voor extra last-minute lezingen

