29 april 2021 – Webinar
Tolerantie 3.0
vrijzinnige mentaliteit in 21e eeuw

* Verschijning remonstrantse Bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen, over
polarisatie en het vergeten wij’, maart ‘21. Honderd jaar na verschijning ‘Kerk
als maatschappelijk geweten’ van GJ Heering (1879-1955) in eveneens
turbulente tijd van interbellum.

*Bijdrage aan maatschappelijk gesprek over polarisatie: verbinding en
verbeelding, vrijheid, vertrouwen én verdraagzaamheid (syn. tolerantie), één
van twee remonstrantse kroonjuwelen.

* Definitie ‘vrijzinnige mentaliteit’ van wijlen godsdienstsocioloog Meerten
Ter Borg ‘een open, kritische houding tav de traditie waarin men staat, zonder
die traditie los te willen laten en die gepaard gaat met tolerantie ten aanzien van
andermans traditie’. ‘Vrijzinnigen hebben de toekomst’, 2010:108

* Vrijzinnige mentaliteit cruciaal in 21e eeuwse setting. Biedt juiste ‘mindset’
voor het aangaan van interreligieuze dialoog en afstemming van diverse
zingevingssystemen. Deze mentaliteit van oudsher bepalend voor Nl cultuur.

* Want: vrijzinnigheid haalt de grenzeloosheid uit de transcendentie (met risico
ontologische verlatenheid) en de starheid uit de ontologische geborgenheid.
Maar, vrijzinnige mentaliteit in 21e eeuw dient gestalte te krijgen in sociologisch
diep veranderde context:
1 Nieuwe diversiteit en scheidslijnen: etnisch-religieus en cultureel (migranten)
maar ook ‘nieuwe verzuiling’ van autochtone hoger- en lager opgeleiden.
Kritiek meritocratische mensbeeld: Kees Vuijk, Coos Huijsen en Michael
Sandel. Teruggrijpen op christelijke ‘gelijkheid voor God’, ‘genade’.
Compensatie van elkaars’ tekortkomingen.
2 Gevolgen technologische communicatierevolutie (Anne Applebaum):
kakofonie aan journalistiek-ongefilterde meningen, fragmentarisering in
internetbubbles, fbrokkeling van een gezamenlijk gedeelde nationale
nieuwsvoorziening (à la BBC, NOS, kranten e.d.), gerichte desinformatie en
destabilisatie ook van andere landen. Geen algemeen debat, laat staan
algemeen narratief.
3 Verhouding individu - gemeenschap uit balans. Het overkoepelende ‘wij’ in
Westerse samenlevingen is in de vergetelheid geraakt (cf.: ondertitel: ‘Het
vergeten wij’). Wijlen rabbi Jonathan Sacks: noodzaak culturele
klimaatverandering van ‘ik’ naar ‘wij’, Waardigheid van verschil combineren
met gedeeld besef van het publieke belang.
Conclusie: waarde van tolerantie/ vrijzinnige mentaliteit) kan niet los gezien
worden van de waarde van de overkoepelende gemeenschap (sociale cohesie) of
– in christelijke termen – zuster- en broederschap (cf Elza Kuijk over RB).
Hiermee aansluiten bij ‘cultuur van ontmoeting’ in ‘Fratelli Tutti’. Voorbeelden
uit remonstrantse kring: ‘preken voor de andermans parochie’, meedoen aan
‘de mensenbieb’ e.d..
(Vrijzinnige) kerken hebben traditie en infrastructuur om dergelijke
ontmoetingen en dialoog (en daarmee sociale samenhang) te bevorderen.

AvdH, 21/4/’21

Gespreksvragen Remonstrantse bezinningsbrief over polarisatie:

1 Kan de kerk een rol spelen als ‘maatschappelijk geweten’? Zo ja, hoe?
2 Welke tegenstellingen neem je waar in je eigen omgeving?
3 Zie jij een kloof tussen hoog- en laagopgeleid, randstad en regio?
4 Wat is voor jou het gemeenschappelijk verhaal dat ons in Nederland
samenbindt?
5 Heb je je eigen talenten, vaardigheden en gaven ‘verdiend’ of ‘ontvangen’?
6 Hoe ga je om met mensen die minder of andere talenten ontvingen?
7 Welke Bijbelse voorbeelden van verbinding inspireren jou?
8 Waar ontmoet jij mensen die niet op jou lijken?
9 Hoe kun je als geloofsgemeenschap mensen, die niet een kopie van jezelf zijn,
boeien?
10 Welke concrete voorbeelden ken je waarbij gepoogd wordt mensen met
elkaar te verbinden?
11 Welke bijdrage kan jouw geloofsgemeenschap daaraan leveren?

