
In dit seminar maken we kennis met de Oosterse filosofie en met de opvat-
tingen van drie Nederlandse denkers, namelijk Nico Tydeman, Han de Wit 
en Ton Lathouwers.
We komen te weten dat in het taoïsme, het boeddhisme en het zen-boed-
dhisme er sprake is van een andere manier van verstaan die een bepaald 
besef en een bijbehorende houding als “effect” heeft. We staan (kort) stil 
bij termen als leegte / stilte zoeken, het achtvoudig pad volgen en alleen 
maar zitten en wat dat oplevert: doen wat de weg vraagt, vanuit medeleven 
in het leven staan en geen enkel kwaad doen.
We komen er vervolgens achter hoe Nico Tydeman “het temmen van de os” 
beschrijft, wat Han de Wit verstaat onder “in het open veld van de ervaring 
staan” en wat volgens Ton Lathouwers “kloppen waar geen poort is” oplevert. We krijgen te horen 
dat voor alle drie deze “Oosterse denkers in de polder” filosofie oefenen in solidariteit betekent. 

Het programma voor het seminar ziet er als volgt uit:
Oosterse filosofie 

Verstaan, besef en houding – een kwestie van oefenen, in vogelvlucht: het tao-
isme – leegte / stilte, het besef dat je in wording en in verbindingen bent, doen 
wat de weg vraagt als houding, het boeddhisme – het achtvoudig pad volgen, 
het besef dat al het gevormde leeg is, vanuit medeleven met alle levende wezens 
in het leven staan als houding, het zen-boeddhisme – alleen maar zitten, het 
besef dat je (n)iets bent, geen enkel kwaad doen als houding. Gesprek. 
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Nico Tydeman 
Het temmen van de os - de vertolking 
van de weg van zen, zazen als (ook) 
een oefening in solidariteit. 
Gesprek.

Han de Wit
Door meditatie in 
het open veld van 
ervaring komen 
te staan: volledig 
aanwezig en toe-

gankelijk zijn, een omkering van je 
denkwijze, je emoties, je motivatie, 
je intenties, je handelen, leven vanuit 
egoloze in plaats van egocentrische 
emoties, “maatschappelijk boeddhis-
me”: tegen consumentisme, individu-
alisme en imperialisme. Gesprek.

Ton Lathouwers 
Een hart vol mededogen als de vervol-
making van de beoefening van zen, 
de “gelofte aan de mensheid”. 
Gesprek.

Datum: zaterdag 16 november 2019
Plaats: Vredehorstkerk, Zuidwoldigerweg 

32, 7908 AD Hoogeveen
Kosten: € 45,00
Aanmelding: via de website (formulier) of via de 

email  
(info@filosofischcafehoogeveen.nl)

Dagindeling:
10:00 – 10:30 uur: inloop
10:30 – 12:30 uur Oosterse filosofie
(sessie 1): Nico Tydeman
12:30 – 13:30 uur lunchpauze
13:30 – 16:00 uur  Han de Wit
(sessie 2): Ton Lathouwers

C u r s u s i n f o r m a t i e 



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

Plaats:
Bibliotheek Hoogeveen (Willemskade 27)

Tijd:
Inloop: 19:00 – 19:30 uur
Aanvang: 19:30 uur

Entrée: € 8,00 (incl. koffie/thee)

Meer informatie:
Email: info@filosofischcafehoogeveen.nl
Website: www.filosofischcafehoogeveen.nl

DENK mee
&

PRAAT mee

Werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen

Jan Hendriks

Alex van der Haar

Klaas Reenders

Anneke Tiessens

Hans Haasjes

Ernst Kuntz

dinsdag 24 september 2019
HARARI’S HOMO DEUS EN ANDERE TOEKOMSTVERHALEN.

drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer, filosofen

dinsdag 29 oktober 2019
IT’S BETTER TO HAVE LOVED.

drs. Marjoleine de Vos, dichteres, essayiste en columniste (NRC)

dinsdag 26 november 2019
HET NIEUWE STERVEN.

drs. Bert Keizer, arts en filosoof

“Wij zijn als zeelieden die hun schip op open zee moeten reviseren, zon-
der dat we het in een droogdok kunnen demonteren en herbouwen met 
gebruik van zijn beste onderdelen”. (Otto Neurath in Anti-Spengler, 1921).
We proberen na te denken over ons leven met betrekking tot een toekomst 
die ongewis is. De filosofie biedt vergezichten en complexe denksystemen, 
maar vaak is het juist die toekomst die maakt dat we onze plannen onder-
weg moeten bijstellen. Zeker vandaag de dag.
We leven in interessante tijden… Deze Chinese verzuchting was bepaald 
niet positief bedoeld en wijst eerder op verwarring en richtingloosheid. Het 

is een verzuchting die herkenbaar is als we het over onze eigen tijd hebben en die onder meer resul-
teert in een grote interesse voor boeken die duiding en richting willen geven aan ons bestaan. 
Een van die boeken is “Homo Deus, een kleine geschiedenis van de toekomst” van Yuval Noah Harari. 
Deze bestseller gaat over hoe technologische en maatschappelijke veranderingen onze wereld in een 
razend tempo hebben veranderd en schetst vervolgens een weinig rooskleurige toekomst: de mens 
wordt een klein onderdeel van een wereld vol big data. 
Maar dit boek nodigt ook uit om na te denken over mogelijke alternatieve toekomstscenario’s. Vanuit 
de wat meer sombere scenario’s zoals Spengler’s “De ondergang van het Avondland” en Ten Bos’ 
“Dwalen in het antropoceen”, maar zeker ook vanuit de optimistische toekomstvisies van Rosling in 
“Feitenkennis” of Bregman in “De geschiedenis van de vooruitgang”. 

De lezing van Marjoleine de Vos gaat over wat trouw, duurzaamheid en 
stabiliteit in een leven en vooral in onze onderlinge betrekkingen betekenen.
We worden zo oud, er wordt veel gescheiden, iedereen weet dat alles 
steeds verandert.
Hoe daarover te denken?
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek van 
Hoogeveen

Korte blik in de geschiedenis van geneeskunde. Ergens rond 1850 werd ge-
neeskunde voor het eerst wakker. Men schudde de mosterdpleisters en het 
vervloekte aderlaten van zich af en kwam tot een wetenschappelijke analyse 
van de gebeurtenissen in ons lichaam. 

Rond 1967, kort na de eerste harttransplantatie, werd geneeskunde op-
nieuw wakker, nu in het besef dat we, zeker aan het einde van het leven, 
meer ellende veroorzaken dan we wegnemen. De lastige vraag is: zijn we 
nou een beetje opgeschoten? 

Contactgegevens Filosofisch Café Hoogeveen
Email: info@filosofischcafehoogeveen.nl
Telefoon: 0528 - 272 899
Website: www.filosofischcafehoogeveen.nl


