
Jan Boersema over de Leidse stellingen:

"Ikvraagde Leidenaar om samen
met mij 95 stellingen op te stellen"
LEIDEN - Dit jaar is het precies vijfhon-
derd jaar geleden dat Maarten Luther
op 31 oktober zijn 95 stellingen aan
dekerkdeurvanWittenbergspijkerde.
Jan Boersema is hoogleraar Milieu-
wetenschappen aan de Universiteit
Leiden en wil graag die gebeurtenis
aandacht schenken. "Voor de wester-
se wereld is de Reformatie een beslis-
sende gebeurtenis geweest. Het had
enorme sociale en maatschappelijke
gevolgen", aldus Boersema.

door Marijke van derKruijt

Boersema vertelt: "De Reformatie
spreekt mij erg aan. Dit was een
gebeurtenis die veel invloed heeft
gehad op Europa en waaruit uitein-
delijk de Verlichting is ontstaan.
Gezamenlijk hebben deze twee
gebeurtenissen geleid tot de staats-
vorm democratic en de huidige
vorm daarvan die wij nu in West-
Europa hebben. Dit is voor mij een
belangrijk motief om hierbij stil te
staan. Maar hoe doe je dat? Voor
Luther begon het met 95 stellin-
gen. Ik begon mij af te vragen wat
er vandaag de dag voor stellingen
zouden zijn wanneer wij deze zou-
den opstellen."

De 95 Leidse stellingen
De grote invloed van de Reformatie,
de stellingen van Maarten Luther
en de nieuwsgierigheid naar de
visie van de huidige Leidenaren
op de maatschappij hebben ertoe
geleid dat Boersema een project
heeft bedacht om samen met de Lei-
denaren uit te voeren. Hij legt uit:
"Luther protesteerde tegen de mis-
standen uit die tijd zoals de handel
in aflaten en het machtsmisbruik
van de Paus. Sindsdien is de wereld
ingrijpend veranderd en nu, na
vijfhonderd jaar, rijst de vraag: Wat

zijn onze hedendaagse stellingen?
Waar staan wijvoor?Zowel in maat-
schappelijk als religieus opzicht. Zo
kwam ik op het idee om Leidse stel-
lingen te maken. Daarom wil ik de
Leidenaren vragen om stellingen te
formuleren."
Boersema vervolgt: "Op 10 juni

houden de Leidse Kerken samen
een viering in de Marekerk. Daar
komen 00k deze stellingen aan de
orde en kunnen er nog stellingen
toevoegd worden. Mijn streven is
om echt 95 stellingen te hebben
in totaal. Ik hoop dat deze stellin-
gen positief zullen zijn, maar 00k
kritisch. Deze zullen nu niet meer
gaan over aflaten zoals bij Luther,
maar eerder over integratie, kli-
maat, werk en de zorg. Mensen
staan daar op een bepaalde manier
in en dat heeft alles te maken met
hun levensbeschouwing. Het wordt
een soort thermometer van de
Leidse samenleving. De stellingen
kunnen een basis vormen om met
elkaar in gesprek te gaan."

Hervormingsdag
Boersema zegt:"Op31oktoberis het
Hervormingsdag. Het liefst spijker
ik de stellingen die dag ergens op
een deur, bijvoorbeeld die van het
stadhuis, al dan niet symbolisch.
Daama volgt wellicht een reflec-
tie, als eerste op de stellingen van
Luther, dan op onze huidige Leidse
stellingen en ema een vooruitblik
naar overweer vijfhonderd jaar." De
precieze invulling van de dagwordt
later bekendgemaakt.Wil men 00k

een stelling indienen?Dat kan!Men
kan de stelling met eventuele toe-
lichting mailen tot en met 1 juli
naar95leidsestelhngen@gmail.com
en wie weet wordt deze stelling 00k
wel een van de 95 Leidse stellingen
anno 2017!•

maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen.Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.•




