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“Gewenste Vreemdelingen?”
Essayist en NRC-columnist Bas Heijne spreekt op 4 april de Amersfoortse
Bergrede uit. Daarin vraagt hij zich af: wie is onze naaste in tijden van
internetbubbels en boze burgers? We laten via social media steeds meer
van onszelf zien, toch lijkt het contact steeds onpersoonlijker. Heijne: “Ze
zeggen dat globalisering de mensheid één heeft gemaakt, tegelijk worden
tegenstellingen en breuklijnen tussen groepen en volkeren almaar groter.”
Elk jaar vraagt de Amersfoortse Bergkerk een spraakmaker om een
hedendaagse Bergrede uit te spreken, geïnspireerd door de roemruchte
rede van Christus uit het Bijbelboek Mattheüs. 1
Bas Heijne stelt dat moderne technologie het steeds gemakkelijker maakt voor
mensen om met elkaar te communiceren, maar - dat is de paradox - het drijft ook
steeds meer mensen uiteen. Iedereen kent het fenomeen van de bubbel, waarin
gelijkgestemden elkaar bevestigen in hun overtuigingen, omringd door een als
grotendeels vijandig geziene buitenwereld. Techniek laat mensen elkaar zien, tot in
intieme details, en tegelijkertijd lijkt onze omgang steeds onpersoonlijker te worden.
Hoe die nieuwe afstand te overbruggen? Is het wel mogelijk je te verplaatsen in de
ander? Is empathie de oplossing of juist het probleem? In zijn Bergrede gaat Bas
Heijne op zoek naar een nieuwe definitie van gedeelde menselijkheid in een
versplinterde wereld.
Bas Heijne is een van de meest invloedrijke opiniemakers van ons land. Elke
zaterdag verschijnt er in NRC Handelsblad een tot nadenken en reflectie dwingende
column: vlot geschreven, vaak geestig, altijd scherp, maatvast en politiek-filosofisch
zuiver. Heijne werd in 2017 onderscheiden met de P.C. Hooft-prijs voor zijn
beschouwende artikelen en publicaties. In 2016 schreef hij de maatschappijkritische
publicatie "Onbehagen" (binnenkort als TV-bewerking bij de VPRO te zien), terwijl in
het najaar van 2017 “Wereldverbeteraars. Gandhi, King, Mandela - hun erfenis”
verscheen.
Vorige edities van de Amersfoortse Bergrede werden onder andere gehouden door
landschapsfilosoof Matthijs Schouten, journalist Joris Luyendijk, oud-politicus Jan
Terlouw en kunstredacteur Marjoleine de Vos.
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Bergkerk, Abr. Kuijperlaan 2, 3818 JC Amersfoort
4 april 2018
20.00 uur, zaal open 19.15 uur
€ 12.50,- inclusief mooie uitgave van de Bergrede
https://www.ticketkantoor.nl/shop/Bergrede2018
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is een initiatief van de Bergkerk te Amersfoort. Elk jaar wordt een
spraakmaker uitgenodigd om geïnspireerd op de Bergrede van Christus de actualiteit te belichten. Voor meer
informatie zie ook: www.bergkerk.nl || FB-event Bas Heijne || Bergrede Community op FB

