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Sciencefiction van de mens 

Op mensen raken we nooit uitgekeken en over de mens raken we niet 

uitgepraat. Als we nadenken over onze eigen toekomst lonken allerlei 

droomscenario’s en doemen allerhande schrikbeelden op. De grote 

vraag is wat de toekomst ons en hen die na ons komen zal brengen. 

Het is belangrijk zicht te hebben op onze toekomstverwachting, omdat 

deze mede bepaalt hoe we nu in het leven staan. Er staat veel op het 

spel. 

Wanneer we nadenken over de toekomst, dan komt onherroepelijk de 

vraag op: Kunnen we iets met zekerheid zeggen over dat wat komt, of 

is het allemaal fictie? Dat het leven er anders uit zal gaan zien, kunnen 

we vanuit de huidige ontwikkelingen wel vermoeden. Mogen we 

hoopvol zijn, of houden we terecht ons hart vast? 

De toekomst van de mens staat dit seizoen centraal bij Denken in de 

Driehoek. Elke avond is er een uitdagende lezing over een aspect van 

dit thema. Hoeveel autonomie rest ons bijvoorbeeld nog wanneer 

computers en robots steeds meer taken van ons overnemen? En wat 

blijft er over van ons mensen en van onze privacy wanneer staten en 

multinationals (bijna) alles over ons weten? Welke vormen zullen 

welvaart, humaniteit en religie in de toekomst aannemen? 

Iedere avond start met een lezing door een gekwalificeerde 

hoofdspreker, waarna een tweede deskundige een 

aanzet voor de discussie geeft. Onder leiding van 

Marco Derks MPhil gaan zaal en sprekers vervolgens 

met elkaar in gesprek. Hij is promovendus aan de 

Universiteit Utrecht, redacteur van online magazine 

gOdschrift en lector van het oud-katholieke 

Aartsbisdom Utrecht. 

  



8 oktober 2014 

Mensen van de toekomst 

Wie zijn we over vijftig jaar? Het is de vraag of we daar op betrouwbare 

wijze iets over kunnen zeggen zonder in doemscenario’s of utopische 

bespiegelingen te vervallen. Realisten, optimisten en pessimisten, 

gelovig en ongelovig, hebben ieder hun eigen ideeën. Kunnen we iets 

met die toekomstmuziek of zegt sciencefiction toch vooral iets over 

hoe we op dit moment over onszelf denken? 

Hoofdspreker van deze avond is dr. Karin Neutel van 

de faculteit Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap 

van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar promotie-

onderzoek richtte zich op de bekende uitspraak van 

Paulus: “er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrije, 

geen man en vrouw, want jullie zijn allemaal één in 

Christus” (Gal. 3:28) en onderzocht ook hoe de mens er in 

toekomstvisioenen van de eerste eeuw uitzag. 

Een eerste reactie wordt gegeven door dr. Lucien van 

Liere, universitair docent van het departement 

Filosofie en religiewetenschap van de Universiteit 

Utrecht. Hij doet onderzoek naar de rol van religie in 

gewelddadige conflicten. Daarnaast is hij onder meer 

bestuurslid van PAX.  

 

19 november 2014  

Lang zullen we leven! 

Mensen worden steeds ouder. Dat is niet zonder gevolgen. Zorgkosten 

en de kosten van andere voorzieningen zullen oplopen. Thema’s als 

zelfbeschikking en afhankelijk zijn, of aftakeling en dood, worden 

urgenter. Het is de vraag of en hoe we over die thema’s kunnen 

nadenken en of we uiteindelijk wel over de middelen zullen beschikken 

http://rug.academia.edu/KarinNeut


om er op een goede manier mee om te gaan. Kunnen we het lange 

leven de baas? 

Hoofdspreker van deze avond is dr. Annemarieke van 

der Woude, predikant-geestelijk verzorger en 

onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Ze is auteur van een veelbesproken boek over dit 

thema: Het doodshemd heeft geen zakken: nadenken 

over het levenseinde. 

Een eerste reactie wordt gegeven door dr. Joanna 

Wojtkowiak, universitair docent aan de Universiteit 

voor Humanistiek in Utrecht. In 2011 promoveerde ze 

op een onderzoek naar hedendaagse rituelen rondom 

sterven, dood en rouw met focus op symbolische 

onsterfelijkheid. 

 

21 januari 2015  

De transparante mens: onze toekomst met Google Glass 

Google Glass past in een trend die authenticiteit identificeert met 

openheid en transparantie. Openhartigheid over de privésfeer en het 

persoonlijk leven maakt iemand betrouwbaar en ‘echt’. Privacy is uit; 

“ik heb niets te verbergen” is in. Maar in hoeverre is onze openheid 

werkelijk authentiek? En is privacy geen voorwaarde voor persoonlijke 

identiteit en autonomie? Bestaat iemand nog wel als hij niets meer te 

verbergen heeft? 

Hoofdspreker van deze avond is ir. Herman Meijer, 

politiek activist, voormalig politicus voor GroenLinks, 

architect en stedenbouwkundige. Van 1990 tot 2002 

was hij gemeenteraadslid en wethouder te Rotterdam 

en van 2003 tot 2006 voorzitter van het partijbestuur 

van GroenLinks. Hij is betrokken bij RozeLinks en een 

van de oprichters van Christenen voor het Socialisme.  



Een eerste reactie wordt gegeven door mr. dr. Colette 

Cuijpers, docent en onderzoeker aan het Tilburg 

Institute for Law, Technology and Society. Ze is onder 

andere docent en coördinator van de vakken Liability 

and the Internet en E-commerce en lid van de redactie 

van de losbladige uitgave Voorschriften privacy-

bescherming. 

 

18 februari 2015 

De toekomst van mens en machine 

Technologische ontwikkelingen nemen een hoge vlucht. Er worden 

robots ontwikkeld die zelf kunnen nadenken en emoties hebben. Deze 

ontwikkelingen dragen eraan bij dat het onderscheid tussen mens en 

machine vervaagt. Zou er iets op tegen zijn wanneer we straks 

verzorgd worden door een robot-nurse? En is het bezwaarlijk wanneer 

onze digitale contacten de fysiek menselijk contacten overbodig 

maken? 

Hoofdspreker van deze avonds is prof. dr. ing. Rene 

Munnik van de Tilburg School of Catholic Theology. Hij 

onderzoekt onder meer of er verbanden zijn tussen de 

vertechnisering van de laatmoderne cultuur en 

ontwikkelingen als secularisering, fragmentering en 

individualisering en of openheid naar transcendentie 

eigen is aan de hoogtechnologische cultuur. 

Een eerste reactie wordt gegeven door prof. dr. 

Heleen Pott. Zij is werkzaam aan de Universiteit van 

Maastricht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot 

haar interessegebieden behoren de geschiedenis en 

filosofie van emotietheorieën, trauma en cultureel 

geheugen. 

 



18 maart 2015   

Onze toekomst duurzamer maken – lukt dat? 

In het Westen hebben we een hoge mate van materiële welvaart 

bereikt. De drang naar meer blijft echter bestaan. Wanneer zal de 

grens worden bereikt? Horen vooruitgang en economische groei 

noodzakelijk bij elkaar, of is er een alternatief wereldbeeld mogelijk? 

Kunnen we ons perspectief en onze toekomst duurzamer maken? 

Hoofdspreker van deze avond is prof. dr. Jacqueline 

Cramer. Van 2007 tot 2010 was zij minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-

beheer. Sindsdien is zij hoogleraar Duurzame 

Innovatie en sinds 2011 ook directeur van het Utrecht 

Sustainability Institute.  

Een eerste reactie wordt gegeven door drs. Jan Jorrit 

Hasselaar, econoom en theoloog. Hij is promovendus 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij zich 

bezighoudt met aanpassing aan klimaatverandering 

als verhaal van hoop. Daarnaast is hij voorzitter van de 

werkgroep ecologische duurzaamheid van de Raad 

van Kerken in Nederland. 

 

22 april 2015 

Geloven in de toekomst 

Welke rol speelt religie over vijftig jaar in de Nederlandse 

maatschappij? Sommige mensen denken – of hopen – dat religie en 

ideologie dan definitief tot het verleden behoren. Maar hoe reëel is 

dat idee? Zal religie er misschien nog steeds of opnieuw zijn, en zo ja, 

in welke vormen? En welke waarde zou religie dan kunnen hebben 

voor gelovigen, maar ook voor niet-gelovigen (en alle varianten 

daartussen en -omheen)? 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cramer_Dutch_politician_kabinet_Balkenende_IV.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ynzU6XyThGjnbM&tbnid=7qYVoKP0xAWd9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.linkedin.com/pub/jan-jorrit-hasselaar/56/b0b/997&ei=yybEU9DcIsPROaLkgJAO&bvm=bv.70810081,d.ZWU&psig=AFQjCNGbSrRYGgldKvcnADh4LEee2DsJEw&ust=1405450311389167


Hoofdspreker van deze avond is dr. Ernst van den 

Hemel, religiewetenschapper en literatuurweten-

schapper. Hij promoveerde in 2011 op literaire 

dimensies in het werk van Johannes Calvijn en is 

auteur van Calvinisme en politiek: tussen verzet en 

berusting (2009). Hij is onder meer Research Fellow 

aan het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht.  

Een eerste reactie wordt gegeven door drs. Rikko 

Voorberg, theoloog. Werkte voor de startende kerk 

Stroom en begon in 2012 StroomWest, een religieus-

experimentele theatercollectief. Sinds 2013 leidt hij de 

zogeheten PopUp Kerk en columneert hij regelmatig in 

nrc.next en het Nederlands Dagblad. 

 

 

 

 

 

Een impressie van een avond uit de serie 2013-2014 van Denken in de Driehoek 
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Algemene informatie 

Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom voor koffie of thee. Het 

programma is van 20:00 tot 22:00 uur. Aansluitend is er een borrel. 

De avonden worden gehouden in congres- en vergadercentrum In de 

Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht (nabij Utrecht CS – uitgang 

Moreelsepark, verkeersweg oversteken, bij de stoplichten rechtsaf). 

De toegang is gratis en opgave is niet nodig. 

De serie staat onder verantwoordelijkheid van: 

 de culturele commissie van de oud-katholieke Gertrudis-

kathedraal  

 het internetmagazine gOdschrift 

 de bijzondere leerstoel oude katholieke kerkstructuren aan de 

Universiteit Utrecht  

en wordt mede mogelijk gemaakt door congres- en vergadercentrum 

In de Driehoek, een inspirerende plek voor uw vergadering, congres of 

receptie.  

De denktank van Denken in de Driehoek bestaat uit Marco Derks,  

Helen Gaasbeek, Rob Holstvoogd, Peter-Ben Smit, Bernd Wallet en 

Theo van Willigenburg. 

Meer informatie 
Actuele informatie is te vinden op: 

www.facebook.com/denkenindedriehoek 

Meer informatie bieden ook:  

www.utrecht.okkn.nl en www.godschrift.nl 

U kunt ons ook mailen of bellen:  

denkenindedriehoek@gmail.com 

030-2315018 

 
Deze lezingen zijn erkend als aanbod binnen de Permanente Educatie. Predikanten kunnen 1 EC behalen door 

deelname en het schrijven van een reflectieverslag. Kosten: €100,-. Meer informatie en aanmelding: prof. dr. 

Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@uu.nl). 


