wat beZIELt je seizoen 2018 - 2019

Zondag
7 oktober 2018
10:00-12:00 uur
Wat beZIELt vrijzinnigen…?
Entree: € 7,00 p.p.

J

e bent er al heel lang mee bezig.
Toch steeds weer die vraag: wat is
dat nu eigenlijk, vrijzinnig? Het antwoord verandert, leeft met je mee, en
weet je vaak ook niet. Er blijken heel
veel verschillende verschijningsvormen
van te zijn: de apostolischen beleven het
anders dan de remonstranten, de VVP
(Vereniging van Vrijzinnig Protestanten) of
de Doopsgezinden. De Unitariërs is weer
een ander verhaal. En zijn wij nu humanisten?
Vrijzinnigheid.. Kun je dat in een doosje
doen? Is het alleen maar te vertellen als:
“nee niet dit en niet dat”? Maar wat dan
(nog) wel?
Deze ochtend moeten we ook zelf aan de
slag en zullen we ontdekken hoe verschillend we denken. Maar misschien is juist
dat vrijzinnig: houden van
“verschilligheid”.

ds. Ivo de Jong
Ivo de Jong zegt: ”Al heb ik alle papieren, ik hou niet zo van het woord dominee: Teveel "dom" en teveel "nee"- en
dan nog zo'n ego - I, pontificaal in het
midden.. Domineren lukt me ook al niet.
Predikant, dan? Maar dat aanzeggen zit
me ook niet meer in het bloed. Als het
moet, ja. Soms kan ik bevlogen en vastberaden wezen.. Voorganger? Het goede voorbeeld? Maar voor de goede orde: tussenganger. Het woord staat nog
niet in de Van Dale. Maar zo voelt het
goed. Met een citaat uit mijn lied:
“Er binnen in - en er midden in.” Tussenganger ben ik dus voor de Vrijzinnigen
van Rotterdam, Schiedam, Brielle tot
Woubrugge.”.

Vrijzinnigheid.. Kun je
dat in een doosje
doen? Is het alleen
maar te vertellen als:
“nee niet dit en niet
dat”? Maar wat dan
(nog) wel?
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E

en moderne moraal legt geen regels
op, maar ondersteunt de natuurlijke
neigingen tot het goede. Deugden die
het vrije individu trainen in dat waar
hij goed in is, in plaats van hem te
beperken, maken zo’n moraal praktisch.
De 21e eeuw vraagt om een ethiek die
geen regels en wetten formuleert, maar
juist de verlammende werking van regels
laat zien. Prof. Maarten van Buuren wil
op zoek naar zo’n natuurlijke moraal, en
het Daoïsme is daar een eerste voorbeeld van. Zo blijkt in zijn lezing “ Wu
wei, doen door niet te doen.”
Doen door niet te doen’ Is dat gewoon
een soort ‘go with the flow’, waarbij je
alle regels afwerpt om op zoek te gaan
naar je kern, liefst achteroverhangend en
genietend van het nietsdoen? Nee, zegt
van Buuren, Wu Wei duidt op een zorgrelatie. Zorg voor een ander: denk bijvoorbeeld aan de opvoeding van een
kind, waarbij stimuleren belangrijker is
dan verbieden. Juist door te veel regels
in te stellen, zal het kind ontaarden. Hetzelfde geldt bij de zorgrelatie voor jezelf.
Harmonie met de dao bereik je door
steeds verder terug te gaan en steeds
meer regels en obstakels af te leggen, tot
je de ‘oorspronkelijke leegte’ bereikt.

Zondag
3 maart 2019
10:00-12:00 uur
“Doen door
niet te doen’”
Entree: € 7,00 p.p.

prof. dr. Maarten van Buuren

Doen door niet te doen’
Is dat gewoon een soort
‘go with the flow’, waarbij je alle regels afwerpt
om op zoek te gaan naar
je kern, liefst achteroverhangend en genietend
van het nietsdoen?

Maarten Van Buuren is hoogleraar Moderne Letterkunde aan de Universiteit
van Utrecht (UU), groot kenner van de
Franse Taal en Letterkunde en vertaler.
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