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De erfenis van de Verlichting. 

Pinker en Harari over de verworvenheden 

van de moderniteit 

De spanning  tussen rede en geloof betreft een kern-

thema van de westerse wijsbegeerte. Het eeuwenoude 

conflict kwam tot een ongekende uitbarsting in het 

tijdperk van de Verlichting (1650—1800). Verlichtings-

denkers namen niet langer genoegen met de aloude 

filosofische  en religieuze denkbeelden, maar daagden 

deze zienswijze voor het gerechtshof van de rede. Zij 

uitten scherpe kritiek op de invloed van traditionele 

wijsgerige, kerkelijke en politieke autoriteiten op 

maatschappij en wetenschap, en benadrukten het be-

lang van tolerantie, autonomie, vrijheid van menings-

uiting en godsdienst, en scheiding van kerk en staat. 

De Verlichting wordt sindsdien beschouwd als de 

kraamkamer van moderne westerse waarden en de 

indertijd ontwikkelde ideeën zijn onverminderd rele-

vant en actueel. 

De afgelopen decennia is door filosofen uitvoerig ge-

debatteerd over de vraag hoe de nalatenschap van de 

Verlichting dient te worden gewaardeerd. Heeft de 

Verlichting bovenal bijgedragen aan wetenschappelij-

ke vooruitgang, welvaart, persoonlijke en politieke 

vrijheid en maatschappelijke rechtvaardigheid, of heeft  

Werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen 

De werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen bestaat mo-

menteel uit de volgende personen: 

• Alex van der Haar; 

• Hans Haasjes; 

• Jan Hendriks; 

• Ernst Kuntz; 

• Klaas Reenders; 

• Anneke Tiessens. 

 

Bereikbaarheid 

De werkgroep is te bereiken via: 

• info@filosofischcafehoogeveen.nl (email); 

• www.filosofischcafehoogeveen.nl (website); 

• 0528-27 28 99 (telefoon). 

 

 

 

 

Het Filosofisch Café Hoogeveen is een initiatief van 

een groep mensen in de regio Hoogeveen, die als doel 

hebben om belangstelling te kweken voor de filosofie, 

de kennis van de filosofie te vergroten en met behulp 

van de filosofie bewustzijn te ontwikkelen  in onze 

samenleving. Daarbij wordt o.m. gebruik gemaakt van 

de volgende middelen/activiteiten: 

• lezingen over filosofie, filosofen en aanverwante 

onderwerpen met de mogelijkheid om vragen te 

stellen en te discussiëren; 

• cursussen over filosofie en over bekende en minder 

bekende filosofen. 

De activiteiten vinden plaats in Hoogeveen of in de 

omgeving van Hoogeveen. 

In het Filosofisch Café Hoogeveen is iedereen welkom 

die van denken en praten houdt. 

U bent van harte uitgenodigd om elke laatste dinsdag van 

de maand uw geest te scherpen tijdens inleidingen en lezin-

gen over bekende filosofen en interessante onderwerpen, 

waarbij er gelegenheid is van gedachten te wisselen. 

Op de website www.filosofischcafehoogeveen.nl vindt 

u onder meer het programma van het lopende of ko-

mende seizoen, waar nodig met aanvullende informa-

tie. 

zomercursus 

Filosofisch Café 

Hoogeveen 

http://www.filosofischcafehoogeveen.nl
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De erfenis van de Verlichting (vervolg) 

het tijdperk van de rede juist individualisering, ont-

binding van waardevolle traditionele collectieven, ver-

vlakking, instrumentalisering en vervreemding in de 

hand gewerkt? Moeten we het vrije, redelijke denken 

als ultieme leidraad voor het menselijke (samen)leven 

verkiezen, of leidt de verabsolutering van onze redelij-

ke vermogens tot kille, bureaucratische en zelfs totali-

taire omgangsvormen en maatschappelijke ordenin-

gen, waarin de uniciteit en de waardigheid van de 

mens op het spel staan? 

In zijn boek Verlichting nu (2018) betoont de Canadese 

psycholoog en filosoof Steven Pinker zich een onver-

valste optimist. Aan de hand van feiten en statistieken 

betoogt hij dat het redelijke, wetenschappelijke den-

ken ons veel en ver heeft gebracht, en dat het zaak is 

het belang daarvan te beseffen en te verdedigen tegen 

de verlokkingen van irrationalisme, relativisme en 

ondergangsfantasieën. Door vast te houden aan de 

waarden van de Verlichting zullen we uiteindelijk alle 

moeilijkheden kunnen overwinnen en duurzame vrij-

heid en welvaart kunnen realiseren, aldus Pinker. 

De Israëlische historicus en futuroloog Yuval Noah 

Harari is beduidend minder optimistisch gestemd. In 

verschillende publicaties schetst hij een verontrustend  

beeld van de verworvenheden van de wetenschappe-

lijke revolutie en de ongekende mogelijkheden van de 

hedendaagse en zich in een rap tempo ontwikkelende 

technologie. Hij voorziet en vreest een toekomst waarin 

wij het op alle terreinen gaan afleggen tegen geavan-

ceerde data verwerkende systemen, die de mens waar-

schijnlijk als overbodige belemmering voor de vooruit-

gang terzijde zullen schuiven.  In zijn nieuwe, recent 

verschenen bestseller 21 lessen voor de 21ste eeuw (2018) 

formuleert hij uiteenlopende adviezen om het tij te ke-

ren en te redden wat er nog te redden valt. 

Nadat Arend Jagersma tijdens een vorig jaar georgani-

seerde tweedaagse zomercursus het ontstaan van de  

(radicale) Verlichting toelichtte, zal dit jaar tijdens twee 

zomerse studiedagen in Oud-Avereest de vraag naar de 

actualiteit van de Verlichting centraal staan. Daarbij 

zullen in het bijzonder de opvattingen van Pinker en 

Harari nader worden belicht en met elkaar worden ver-

geleken aan de hand van de genoemde boeken. Hoewel 

deze studiedagen dus inhoudelijk aansluiten bij de cur-

sus van afgelopen zomer, zijn deze ook zonder enig 

probleem te volgen voor degenen die er vorig jaar niet 

bij waren. Het is daarnaast raadzaam, maar niet nood-

zakelijk, de genoemde boeken voorafgaand aan de bij-

eenkomsten te bestuderen. Naast toelichting en uitleg is 

er bovendien ruime gelegenheid voor vragen en discussie. 

Cursusdata zomercursus: 

De cursus vindt plaats op dinsdag 13 en vrijdag 16 

augustus 2019. 

Dagindeling cursus: 

13:00 uur:  ontvangst en start deel 1 

14:30 uur:  pauze (koffie en thee) 

15:00 uur:  start deel 2 

17:00 uur:  (plusminus) einde 

Lokatie: 

Reestkerk, Oud Avereest 5, 7707 PM  Balkbrug 

Aanmelding: 

Aanmelden vóór 6 augustus 2019: 

• bij voorkeur via het webformulier op de website 

(http://www.filosofischcafehoogeveen.nl/

cursussen.html); 

• via de email: info@filosofischcafehoogeveen.nl 

onder vermelding van naam en aantal deelne-

mers. 

Kosten: 

€ 75,00 voor de gehele cursus (incl. koffie/thee) 
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