
Kierkegaard: het individu is de waarheid 



In het Filososch Café 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 
lezingen over bekende losofen en 
iinteressante onderwerpen, waarna het 
mogelijk is zelf vragen te stellen en te 
discussiëren. 

Aansluitend kan worden nagepraat met 
een drankje.

Plaats: 
Openbare Bibliotheek Hoogeveen
Willemskade 27

Tijd: 
Inloop     : 19.00 uur - 19.30 uur
Aanvang: 19.30 uur

Entree: Entree:  6 euro

Meer informatie vindt u op 
www.lososchcafehoogeveen.nl
en kunt u per e-mail aanvragen via: 
lososchcafehoogeveen@gmail.com

Dinsdag 28 september 2010

Hebben mensen wel een vrije wil?
m.m.v. dr. J.J.A. Bartels, losoof en oud-docent RUG

Centraal staan vanavond de beschouwingen van de losoof Peter Bieri 
(tevens schrijver van de roman ‘De nachttrein naar Lissabon’) over de
vrije wil van de mens versus de vrijheid van een kogel om van zijn baan
af af te wijken.

Dinsdag 30 november 2010

De maakbare mens; het einde?
m.m.v. prof. dr. Bert Jaap Koops, hoogleraar Universiteit Tilburg
en oud-leerling Menso Alting College

Met allerlei nieuwe technologie kan de mens worden ‘verbeterd’. Denk aan
plastische chirugie, hersenimplantaten tot cyborgs en het streven naar onster-
ffelijkheid. Voor sommigen kan het niet snel genoeg gaan, anderen vrezen 
aantasting van het wezen van onze menselijke identiteit. Betekent de maakbare
mens het einde van de mens als mens? En is dat erg?

Dinsdag 26 oktober 2010

Filosoe Oost-West
m.m.v. drs. Bert de Vries, losoof

Het oosterse denken (met name boedhisme en daoisme) wordt vergeleken 
met het westers denken. Hoe zijn de verschillen te beschrijven?
Maar beide denkwijzen zijn geworteld in een bepaalde manier waarop de 
mens zichmens zichzelf verstaat.

Leeskring
Op 3 november 2010 start een leeskring over het boek van Joep Dohmen: 
‘Tegen de onverschilligheid, een pleidooi voor een moderne levenskunst.’
Deze wordt 1x per 14 dagen op woensdagavond gehouden Aanvang 19.30 uur.
Info en opgave: lososchcafehoogeveen@gmail.com


