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Programma voorjaar 2020

dinsdag 28 april 2020
HEBZUCHT.

dr. Jeroen Linssen, sociaal en politiek filosoof

dinsdag 26 mei 2020
LANG LEVE HET LEVEN: EEN OPWEKKENDE MORAAL VOOR DE 21E EEUW.

drs. Jan Warndorff, filosoof

ZOMERCURSUS 2020

Over de normalisering van een ondeugd.
In deze lezing gaat Jeroen Linssen in op de wijze waarop de filosofen in de 
afgelopen duizend jaar de passie van de hebzucht hebben bejegend. Aan 
de ene kant wordt hebzucht gezien als de wortel van al het kwaad. Aan de 
andere kant wordt hebzucht, vanaf de zeventiende eeuw, positiever bena-
derd. Hebzucht zou immers ook gunstige effecten bewerkstelligen. Linssen 
zal ten eerste laten zien dat deze tweeslachtige houding zowel nu als in een 
ver verleden aan de orde is. Ten tweede zal hij ingaan op de hedendaagse 
filosofisch-ethische kritiek op de hebzucht. Hij zal betogen dat die kritiek 
getuigt van een zekere naïviteit. Immers is hebzucht niet een bijna vanzelf-
sprekend element geworden in de huidige ondernemersmaatschappij?

Sinds de oude Grieken stellen wij onszelf voor als het wezen dat kan be-
grijpen. Vanaf “zoon logikon” via “animal rationale” tot “homo sapiens” 
wordt het kenmerkende van de mens steeds gezocht in het intellect. Dat 
geeft ons niet alleen een identiteit, maar ook een missie, namelijk om alles 
te begrijpen. Daar zijn wij inmiddels al meer dan 2500 jaar mee bezig, en 
hoewel sommigen menen dat we er al bijna zijn, kan je ook stellen dat we 
eigenlijk niets zijn opgeschoten. 
Wat is de werkelijkheid nou eigenlijk – ook nadat je deze tot op subato-
mair niveau in kaart hebt gebracht? En waarom is er überhaupt iets, en 
niet veeleer niets? Op het vlak van de elementaire vragen, zijn en blijven wij 
fundamenteel onwetend. 

In zijn boek “Geen idee” neemt Jan Warndorff dat als uitgangspunt. En dat biedt een verfrissend 
nieuw begin. In plaats van steeds de werkelijkheid te willen begrijpen, kunnen en mogen we ons vol-
uit wijden aan het streven er zo goed en zo veel mogelijk van te houden. Dat is zeker in de 21ste eeuw 
van groot en dringend belang, zowel voor het samenleven van verschillende mensen en culturen in 
het mondiale dorp, als voor onze verhouding tot de planeet aarde. 
Juist het vermogen om je belangeloos te verdiepen in andere wezens, en om de wereld te waarderen 
en ervoor te zorgen als een doel en waarde op zich, is misschien wel het belangrijkste wat de mens 
van de overige dieren onderscheidt. Aldus biedt deze lezing een vernieuwende visie op mens-zijn als 
de “homo amore”, met een bevrijdende en opwekkende moraal voor deze tijd. Inspiratiebronnen zijn 
het boeddhisme, Teilhard de Chardin, St Exupery’s De Kleine Prins, en vooral de Spaanse levensfilo-
soof José Ortega y Gasset.

In de afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met zomercursussen. Ook in 2020 
gaan we daarom weer een zomercursus o.l.v. Arend Jagersma organiseren. 

Op het moment van het verschijnen  van deze folder is hierover verder echter nog te weinig bekend 
om te publiceren. Zodra dat wel het geval is, gaan we dat vermelden op onze website en sturen we 
daarover een nieuwsbrief rond. Houd daarom onze nieuwsbrieven en onze website in de gaten.



dinsdag 28 januari 2020
HUMANISME EN HET HEILIGE.

prof.dr. Laurens ten Kate, filosoof en theoloog

dinsdag 25 februari 2020
DE ROL VAN DE MYTHISCHE VERBEELDING IN HET DAGELIJKS LEVEN.

prof.dr. Petran Kockelkoren, filosoof en cultureel antropoloog

dinsdag 31 maart 2020
NEUROBIOLOGIE, OOSTERSE FILOSOFIE EN ETHIEK.

dr. Jan Flameling, filosoof

Op zoek naar een vrijzinnig antwoord op vreemdelingenhaat.

Het woord “heilig” verwijst meestal naar het goddelijke: naar een hogere 
wereld die het schamele bestaan kan verrijken. Het heilige geeft houvast en 
zekerheid. En toch, als we aan het heilige denken, dan is dat juist iets heel 
menselijks: het heilige breekt in, verwart ons en fascineert tegelijkertijd.

De filosoof van de dood van God, Nietzsche, zag hier een relatie tussen het 
humanisme van onze moderne cultuur en het heilige: ze kunnen niet zonder 
elkaar. De humanistische moslimschrijver Kermani reisde in 2016 mee met 
de Syrische vluchtelingen en noemde hen de heilige indringers die de Euro-
pese werkelijkheid veranderen. 

Aan de hand van beide denkers laat Laurens ten Kate zien hoe een vrijzinnig antwoord op vreemde-
lingenhaat eruit kan zien.

Hoe houden we ons staande met behulp van onze verbeelding? 

Zijn de zeldzame ogenblikken waarin we samenvallen met onszelf en we 
vervuld raken van een beleving van zin de resten van een prehistorische 
participatie aan de natuur die we inmiddels goeddeels zijn verloren door 
wetenschap en techniek? 

Of meldt zich daarin een mythische onderlaag die we weliswaar eeuwen-
lang hebben miskend, maar die nog steeds een springlevende onderlaag 
van de cultuur vormt?

In deze lezing maakt u kennis met de opvattingen van de neurobioloog 
Antonio Damasio, de boeddhistische leraar Thich Nhat Hanh en de ethicus 
Emmanuel Levinas. Deze denkers  hebben met elkaar gemeen dat zij ethiek 
opvatten als een houding (ethos). 

Wat betekent dat en hoe kun je die houding je eigen maken? 

Gaandeweg wordt duidelijk dat de Oosters-filosofische oefenpraktijk ons in 
staat stelt onze hersencapaciteit te trainen om te leren luisteren naar “het 
gelaat van de Ander”.

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
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