CURSUS NAJAAR 2016
De actualiteit van Spinoza.
door prof.dr.mr. C.J.M. (Kees) Schuyt, jurist, socioloog en filosoof
Op vrijdag 4 november 2016 organiseert het Filosofisch
Café Hoogeveen een Spinozadag met als thema “De
actualiteit van Spinoza”. Deze dag staat onder leiding
van Prof. Dr. K. Schuyt, emeritus hoogleraar sociologie
en tevens Spinozakenner. Deze activiteit zal plaatsvinden in zaal De Salon van De Tamboer (Hoofdstraat 17,
7902 EA Hoogeveen).
Professor Schuyt zal beginnen met een uiteenzetting
van de kern van Spinoza’s Ethica, met als dragend
thema “de morele autonomie van ieder mens” en het
pleidooi van Spinoza voor emancipatie en (geestelijke
en sociale) onafhankelijkheid en solidariteit, ecologisch
denken en soberheid. De ochtend wordt afgerond met het thema: “Is vrede meer dan de afwezigheid van oorlog?”
De middag heeft als onderwerp: “denken wat je wilt en zeggen wat je denkt”. Centraal staat daarbij
Spinoza’s politieke filosofie en die is actueel te noemen: “waar ligt de grens van spreken en andere
meningsuitingen?”. Hier is de parallel tussen vroeger en nu goed te trekken en komen interessante
discussievragen aan de orde:
• Was Spinoza tolerant?
• Waar ligt de grens van tolerantie?
• Wie bepaalt wat wel en niet gezegd mag worden?
• Is vrijheid van meningsuiting ook een vrijheid in beledigen?
• Wat was Spinoza’s en wat is onze opvatting van democratie en rechtsstaat?
Dagindeling:
blok 1: 10.30 - 12.30
lunchpauze
blok 2: 13.30 - 16.00.

Filosofisch Café
Hoogeveen

Kosten: € 35
Aanmelding: via de website (formulier ) of via de email (info@filosofischcafehoogeveen.nl).

Programma najaar 2016

U bent van harte uitgenodigd om elke laatste dinsdag van
de maand uw geest te scherpen tijdens inleidingen over
interessante filosofische onderwerpen, waarbij er gelegenheid is van gedachten te wisselen.
Plaats:

DENK mee
&
PRAAT mee

Bibliotheek Hoogeveen (Willemskade 27)
Tijd:
Inloop: 19:00 – 19:30 uur
Aanvang: 19:30 uur
Entrée: € 7,00 (incl. koffie/thee)

dinsdag 27 september 2016
Ik voel dus ik ben.
drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer, filosofen
Lange tijd waren de emoties en de aandriften uit het lichaam
datgene dat moest worden overwonnen om uit te groeien tot
een rationeel mens. Sinds een aantal decennia kunnen onderzoekers middels FMRI kijken in een werkend brein en is de
conclusie onomstotelijk dat deze mensopvatting niet klopt.
Onze rationaliteit en onze emoties zijn beide voorwaardelijk
om ons tot mens te maken. Terwijl we eeuwenlang aandacht
hebben besteed aan de rationaliteit staat het onderzoek op
het gebied van de emoties, driften en gevoelens nog steeds
in de kinderschoenen. Wat zijn emoties, zijn die anders dan
gevoelens en hoe verhouden ze zich tot denken.

Meer informatie vindt u op
www.filosofischcafehoogeveen.nl en kunt u per email
aanvragen via info@filosofischcafehoogeveen.nl.

Werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen

dinsdag 25 oktober 2016
Filosofie en waanzin.
dr. Wouter Kusters, filosoof, taalkundige en publicist
Wouter Kusters zal u meenemen op een filosofisch waanzinnige
zoektocht naar de verschillen en overeenkomsten tussen filosofie
en waanzin. Veelal wordt aangenomen dat dit elkaar uitsluitende
- of zelfs vernietigende - grootheden zijn. ‘Waar filosofie is, is niet
langer waanzin, en waar waanzin is, is filosofie ver te zoeken’,
aldus de gangbare mening. Wouter Kusters zal laten zien dat juist
in de dynamiek tussen filosofie en waanzin, tussen weten en nietweten, werelden van betekenis en verschil oprijzen - en ook weer
ondergaan. Kusters zal geen van beide polen als primair of dominant beschouwen. In plaats daarvan betoogt hij dat net als bij een
paringsdans het in filosofie en waanzin ongewis is wie leidt en
wie welke positie inneemt. Aan de vrucht herkent men de boom.

dinsdag 29 november 2016
Dankbaar – denken over danken na de dood van God.
prof.dr. Paul van Tongeren, filosoof en theoloog

Meer informatie:
Email:
Telefoon:
Website:

info@filosofischcafehoogeveen.nl
0528 - 272899
www.filosofischcafehoogeveen.nl

We bedanken elkaar voor van alles en nog wat, zelfs voor wat we liever
niet kregen. Maar dankbaarheid voor wat we niet duidelijk van iemand
krijgen, is steeds minder vanzelfsprekend geworden. Wie zouden we immers moeten bedanken voor de oogst, voor het weer, voor onze gezondheid, voor een voltooide carrière, voor de geboorte van een kind? Maar
hoe kunnen we uitdrukking geven aan onze blijdschap, tenzij in een soort
van dankbaarheid? En hoe moet dat - dankbaar zijn na wat Nietzsche
noemde: ‘de dood van God’?

