Webinars Tolerantie en Turbulentie
op donderdagen 15, 22 en 29 april 2021
van 13.30 – 15.00 uur
Organisatie: Doopsgezinds Seminarium en Arminius Instituut/Remonstrants Seminarium. De
webinars vinden plaats op Zoom. Wie zich opgeeft, ontvangt de link. Opgave s.v.p. voor 25 maart
bij v.l.m.kok@vu.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

15 april 2021:
Tolerantie in historisch perspectief
Prof.dr. Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam spreekt over
•

“De vermeende verdraagzaamheid van het vrijzinnig protestantisme”

Daarna volgt de mogelijkheid om in breakoutrooms verder te gaan met naar keuze
1) een minicollege van drs. Lense Lijzen: “Tussen bijbel en Verlichting: Jean le Clerc"
2) een korte presentatie en gesprek met dr. Fulco van Hulst over “de lieve vrede”
3) een korte presentatie en gesprek met drs. Elza Kuyk over “tolerantie en de kerk”
4) Duitstalige sessie met dr. Christiane Karrer en Anna Gass over "Toleranz aus deutscher
Perspektive" (NB: zonder vertaling)

De bijeenkomst wordt afgesloten met een column die wordt uitgesproken door prof.dr. Peter Nissen,
waarnemend rector van het Remonstrants Seminarium

22 april 2021:
Tolerante censuur?
Prof.dr. Chris Doude van Troostwijk, hoogleraar vrijzinnige theologie Vrije Universiteit Amsterdam
spreekt over
•

“Mediacensuur. Hoe actueel is Spinoza’s concept van theologisch-politieke tolerantie?”

Daarna volgt de mogelijkheid om in break-out-ooms verder te gaan met naar keuze
1) Dialoog-workshop “Woorden die misleiden, misleidende woorden”,
door dr. Bas van den Berg, muzisch theoloog en pedagoog
2) Workshop “Eist Bijbeluitleg censuur?”, dr. Christiane Karrer
3) Discussieworkshop “Inventief Bijbellezen met Spinoza” door Chris Doude van Troostwijk
De bijeenkomst wordt afgesloten met een Round Table o.l.v. dr. Bert Dicou met Chris Doude van
Troostwijk, Christiane Karrer en Bas van den Berg, gevolgd door een column die wordt uitgesproken
door Age Kramer, oud-katholiek pastoor

29 april 2021
Tolerantie en de actualiteit
Dr. Koen Holtzapffel: introductie van het thema
Prof.dr. Wibren van der Burg, remonstrant en hoogleraar rechtsfilosofie Erasmusuniversiteit
•

“Tolerantie als deugd en houding”
Tolerantie in de actualiteit van de huidige samenleving. Een persoonlijke insteek, eindigend
met enige stellingen.

Respons prof.dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie Universiteit Tilburg
•

“‘Meer-dan-tolerantie’, de pauselijke encycliek Fratelli tutti (2020)”

Plenaire discussie over de bijdragen van Wibren van der Burg en Erik Borgman o.l.v. Chris Doude van
Troostwijk
Dr. Antje vd Hoek, remonstrants predikant en medescribent, over de begin maart 2021 te
verschijnen remonstrantse Bezinningsbrief ‘Het vergeten wij’ (over polarisatie en tolerantie in de
Nederlandse samenleving), gevolgd door bespreking van vragen uit de bezinningsbrief in
breakoutrooms
Column van Jan Willem Stenvers, student research master Theology & Religious Studies VU (Peace,
Trauma and Religion) en verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente Utrecht
Afsluiting door Bert Dicou

