ZOMERCURSUS 2020
In de afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met zomercursussen. Ook
in 2020 organiseren we daarom weer een zomercursus o.l.v. drs. Arend Jagersma. Die
cursus krijgt als thema:

De onttovering van de wereld door drie Nederlandse vrijdenkers:
Spinoza, Koerbagh en Bekker, en de vroege, radicale Verlichting.
De zeventiende en de achttiende eeuw staan bekend als het tijdperk van de
Verlichting. In deze periode van nieuwe mondigheid en emancipatie namen
Verlichtingsdenkers niet langer genoegen met de aloude filosofische en religieuze denkbeelden, maar daagden zij deze zienswijzen voor het gerechtshof
van de rede. Zij uitten scherpe kritiek op de rol van traditionele wijsgerige,
kerkelijke en politieke autoriteiten, en benadrukten het belang van vrijheid,
tolerantie en autonomie. De Verlichting wordt sindsdien beschouwd als de kraamkamer
van moderne westerse waarden en de indertijd ontwikkelde ideeën zijn onverminderd
relevant en actueel. De gerenommeerde Engelse historicus Jonathan Israel, die aan dit belangwekkende tijdperk van de Verlichting imposante en invloedrijke studies wijdde, heeft
verrassend licht geworpen op de wezenlijke bijdragen die enkele zeventiende
eeuwse Nederlandse denkers uit de kring rondom Spinoza hebben geleverd aan het
ontstaan van de Verlichting. De Republiek der Nederlanden fungeerde volgens hem als
bakermat en gidsland in tijden van Verlichting. In deze zomercursus wordt tijdens twee
studiedagen een drietal Nederlandse denkers van bijzonder belang nader belicht, te weten:
Baruch Spinoza (1632-1677), Adriaen Koerbagh (1633-1669) en Balthasar Bekker (16341698). De invloed van deze mannen op het ontstaan en de ontwikkeling van de Verlichting
kan moeilijk worden overschat. De Tractatus Theologico-Politicus (TTP) en de Ethica van
Spinoza zijn te beschouwen als diens hoofdwerken op het gebied van de politieke filosofie, de religiekritiek, de metafysica en de ethiek, en staan centraal tijdens de eerste studiedag. Een tweede studiedag zal worden gewijd aan de fascinerende vrijdenker Koerbagh
en diens seculiere pleidooi voor het belang en de betekenis van de vrijheid van denken en
spreken, alsmede aan zijn tragische levensloop. Daarnaast zullen we aandacht besteden
aan een van de meest gelezen en succesvolle bestrijders van bijgeloof, namelijk de Friese
theoloog Bekker, die groot opzien baarde met zijn omvangrijke en baanbrekende studie
De betoverde wereld. Hoewel beide studiedagen inhoudelijk voortbouwen op eerdere
zomercursussen in Oud-Avereest, zijn deze ook zonder enig probleem te volgen voor degenen die er vorige jaren niet bij waren. Naast toelichting en uitleg zal er bovendien ruime
gelegenheid voor vragen en discussie zijn.
Cursusinformatie
Datum:
Plaats:
Kosten:
Aanmelding:

dinsdag 11 en vrijdag 14 augustus 2020 (13:00 – 17:00 uur)
Reestkerk, Oud Avereest 5, 7707 PM Balkbrug
€ 75,00
via de website (formulier) of via de email (info@filosofischcafehoogeveen.nl)

Filosofisch Café
Hoogeveen

Contactgegevens Filosofisch Café Hoogeveen
Email:
Telefoon:
Website:

info@filosofischcafehoogeveen.nl
0528 - 272 899
www.filosofischcafehoogeveen.nl

Programma Zomer/Najaar 2020

DENK mee
&
PRAAT mee

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:
Bibliotheek Hoogeveen (Willemskade 27)
Tijd:
Inloop: 19:00 – 19:30 uur
Aanvang: 19:30 uur
Entrée: € 8,00 (incl. koffie/thee)
Meer informatie vindt u op www.filosofischcafehoogeveen.nl
Ook kunt u deze u per email aanvragen via ons
adres info@filosofischcafehoogeveen.nl.
Let op: Alle activiteiten die in deze folder staan aangekondigd, zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen
rond de Corona-/Covid-19-problematiek.

Klaas Reenders

Hans Haasjes

Alex van der Haar

Anneke Tiessens

De stoïcijnse filosofie van onder andere Epictetus en Seneca blijkt na 2000
jaar niet alleen nog steeds waar, maar ook praktisch bruikbaar te zijn. Evenals voor Socrates staat daarin het bewust worden en kritisch onderzoeken
van de eigen opvattingen centraal. Wat de stoïcijnse filosofen toevoegen,
is het inzicht dat dit kritische onderzoek niet alleen leidt tot gemoedsrust
en geluk, maar ook tot een prettiger samenleven met andere mensen. En
anders dan vaak wordt gedacht, leidt gemoedsrust juist niet tot passiviteit,
maar tot efficiënte actie.
Kortom: leer hoe je met de stoïcijnen een leider in plaats van een lijder
wordt!

dinsdag 24 november 2020
DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING - SPINOZA VERSUS MILL.
dr. Yoram Stein, filosoof en publicist
John Stuart Mill’s On Liberty (1859) wordt beschouwd als een van de belangrijkste werken, zo niet het belangrijkste werk over de vrijheid van meningsuiting.
Echter, Spinoza’s Tractatus Theologico-Politicus (TTP, 1670) verdedigde 189 jaar
eerder, zoals de ondertitel van dit werk van Spinoza aangeeft, reeds de libertas
philosophandi, de vrijheid om te filosoferen. De TTP wordt dan ook wel gezien
als een van de vroegste systematische filosofische verdedigingen van de vrijheid
van meningsuiting, en daarmee als een belangrijke voorloper op het liberalisme
van Mill.

Werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen

Jan Hendriks

dinsdag 27 oktober 2020
STÖICIJNSE LEVENSKUNST: EVENVEEL GELUK ALS WIJSHEID.
drs. Miriam van Reijen, stoïcijns filosofe

Ernst Kuntz

dinsdag 29 september 2020
DENKEN VIA HANDEN.
drs. Ronald Hünneman, filosoof
In de 21ste eeuw heeft het denken over de menselijke geest, in de Philosophy
of mind, een ontwikkeling doorgemaakt die wordt aangeduid als 4E: Embodied, Embedded, Extended, Enacted. Het menselijk denken is afhankelijk van
een lichaam dat beweegt en handelt in een omgeving van werktuigen en
andere aanpassingen (materiële cultuur). Het idee dat het menselijk denken
zich exclusief afspeelt in de hersenen, en dat neurologisch onderzoek ons
steeds meer inzicht in cognitieve processen zal geven, is daarmee verlaten.
Menselijke gedachten, gevoelens en bewustzijn kunnen zich niet voordoen
in hersenen die in een vat drijven, of doodstil onder een scanner liggen.
In deze 4E-theorie spelen de menselijke handen een centrale rol, zowel in
evolutionair opzicht, als in de ontwikkeling van individuen. Mensenhanden
vormen het aangrijpingspunt tussen hersenen en lijf enerzijds, en werktuigen en hulpmiddelen anderzijds. Op die manier maken handen menselijk denken en bewustzijn mogelijk. Deze 4E-opvatting
heeft verstrekkende gevolgen voor ideeën over onder andere evolutionaire afstamming, onderwijs,
nieuwe media, therapieën en wetenschappelijk onderzoek naar cognitie.

In deze lezing wil Yoram Stein echter beargumenteren dat er belangrijke verschillen zijn tussen de
verdediging van de vrijheid van meningsuiting van Mill en de verdediging van de vrijheid om te filosoferen van Spinoza. Ten eerste is er een verschil tussen wat beide filosofen onder “vrijheid” verstaan.
Bij Spinoza heeft vrijheid uiteindelijk te maken met het vermogen om ons door de rede te laten regeren. Bij Mill is vrijheid simpelweg om nergens toe gedwongen te worden. De 20ste eeuwse filosoof
Isaiah Berlin heeft de vrijheid van Spinoza, datgene doen wat redelijk is, “positieve vrijheid” genoemd,
en de vrijheid om niet gedwongen te worden “negatieve vrijheid”. Ten tweede is de vrijheid om te
filosoferen niet hetzelfde als de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid om te filosoferen is de vrijheid
om op redelijke wijze, gebruikmakend van argumenten, met elkaar van gedachten te wisselen. Volgens Spinoza hebben mensen niet de vrijheid om anderen uit te schelden en te beledigen en hebben
mensen al zeker niet het recht om de regering van allerlei slechte daden te betichten. De vrijheid van
meningsuiting bij Mill daarentegen wordt slechts begrensd door het schadebeginsel: oproepen tot
geweld gaat te ver, maar voor het overige mag alles gezegd worden. Een derde en laatste verschil betreft de manier waarop beide denkers de vrijheid van denken en spreken proberen te verdedigen. Mill
is een fallibilist die gelooft in de feilbaarheid van al onze overtuigingen. Omdat niemand ooit zeker
weet dat hij de waarheid in pacht heeft, moet eenieder altijd open staan voor kritiek. Spinoza is echter
iemand die meent dat er zekere en onbetwijfelbare kennis verkregen kan worden. Zijn verdediging
van de vrijheid om te filosoferen vindt dan ook hoofdzakelijk plaats op zeer pragmatische gronden.
Hoe Spinoza precies komt tot de conclusie - in de woorden van de titel van hoofdstuk 20 van de TTP
– “dat in een vrije republiek het eenieder toegestaan moet worden om te denken wat hij wil en te
zeggen wat hij denkt”, en wat hij precies met deze zinsnede bedoeld heeft, zal Yoram Stein tijdens
deze gelegenheid uiteenzetten.

