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Meer informatie:
Email: info@filosofischcafehoogeveen.nl
Telefoon: 0528 - 272899
Website: www.filosofischcafehoogeveen.nl

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. Voor verdere 
verdieping van een filosofisch thema organiseren wij elk 
half jaar een (mini)cursus.

Plaats (lezingen):
Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, 7902 AV  Hoo-
geveen

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

Entrée: € 7,00 (incl. koffie/thee)

DENK mee
&

PRAAT mee

Werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen



10 jaar geleden…
belde Jenneke Huls bij mij aan in Ruinen. De muziek stond hard aan, ter stimulans van mijn schrijfarbeid. Ik miste daarom de bel. Even later 
schrok ik op van gebonk op de ramen, en nog even 
later liet ik de roffelende vrouw met enige arg-waan toch maar binnen. Zo begon het filosofisch 
café in Hoogeveen: met een behoorlijk doortas-tende vrouw, die wist wat ze wilde. Zij haalde mij, toentertijd een Ruinense filosoof, over om een cursus inleiding filosofie te starten. En dat in het kader van “Hoogeveen culturele Hoofdstad 2007”. De stichting Hartstocht coördi-neerde toen vanuit de gemeente allerlei culturele activiteiten. Voor filosofie bleek veel be-langstelling te bestaan bij wak-kere Hoogeveners die graag met beide benen op de grond wilden blijven staan. En die 

begrepen dat juist de filosofie met haar kritische, 
sceptische houding je bij de realiteit van alledag 
kan houden. Zo begon het allemaal, in een “keet” 
bij de Hema.  En Hoogeveen kreeg de smaak daar-mee behoorlijk te pakken. Als iets van “Harts-tocht” gebleven is, dan is het de filosofie, die als 
nooit tevoren bloeit in deze stad, die hartstoch-telijk beoefend wordt, en die gekomen is om nooit 
meer weg te gaan.
Jan Keij 



dinsdag 30 januari 2018
KOSMOPOLITISME: LEVEN IN TIJDEN VAN VERANDERING

drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer, filosofen

dinsdag 27 februari 2018
HEERLIJK HEDONISME.

drs. Ronald Hünneman, filosoof, docent en onderzoeker

Niet eerder waren zoveel kiezers zwevend als bij de afgelopen 
verkiezingen. De ooit overzichtelijke tegenstellingen links-rechts 
en progressief-conservatief lijken voor velen niet meer te wer-
ken: vandaag de dag is er vooral sprake van een grote  onover-
zichtelijkheid. Wat zijn de gedeelde waarden en normen? Hoe 
moeten we omgaan met elkaar in een multiculturele samenle-
ving?
In Nederland is er sprake van een toenemende bezorgdheid 

over de integratie van culturen en wordt er zelfs gesproken van het mislukken van de multicul-
turele samenleving. De realiteit is echter dat we ondertussen multicultureel eten, dat onze (klein)
kinderen  studeren in het buitenland en dat onze opleidingen een sterk intercultureel karakter 
hebben gekregen. 
Kwame Appiah is een Brits-Ghanese denker, die veel over kosmopolitisme geschreven heeft en 
die de verandering omarmt.  Hij laat zien dat moraal altijd in verandering is en dat dit niet zozeer 
het gevolg is van rationele besluiten, maar vooral ook van gevoelens en voorbeeldgedrag.  De 
huidige tijd vraagt ons om te zoeken naar waarden waar we voor kunnen staan en die passen 
in een kosmopolitische wereld. Durven we die uitdaging aan te gaan? Tijd voor een filosofisch 
onderzoek.

Wat wij hedonisten gemeenschappelijk hebben is dat we den-
ken dat een mensenleven geen zin krijgt door een goddelijke 
verordening of door abstracte principes. Wij vinden dat het in 
het leven draait om genot. We hebben een filosofische afkeer 
van ethische opvattingen waarin genot wordt gezien als iets 
laags dat beter vervangen kan worden door begrippen zoals 
“geluk”, een “betekenisvol leven” of het “goede”.
Maar hiermee is niet alles gezegd, en zijn nog lang niet alle 
vragen beantwoord. Dat komt onder meer doordat van hedonisme nogal eens een karikatuur 
wordt gemaakt, en “hedonisme” tot schimpwoord wordt. Zo beschrijft de journalist H.J.A. Hof-
land hedonisme simpelweg als: “Hier! Nu! Veel! En lekker!”. Daarmee verdwijnt het onderscheid 
tussen mensen die gedachteloos pakken wat ze pakken kunnen, en hedonisten die op een 
doordachte wijze genot in mensenlevens centraal stellen.
Daarom in deze lezing een bredere, of zo je wilt genuanceerdere, blik op onze hedonistische 
levensstijl. Daarmee zal duidelijk worden dat hedonisme noch gedachteloos, noch domweg 
mateloos is. Tegelijkertijd zullen woorden als “duurzaamheid”, “geluk” en “het goede leven” in 
een ander licht verschijnen.



dinsdag 27 maart 2018
GELATENHEID BIJ LAO ZI, MEISTER ECKHART EN MARTIN HEIDEGGER.

dr. Jan Flameling, filosoof

dinsdag 24 april 2018
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, HUMANIST, SCHRIJVER EN PILOOT

Niels Klinkenberg, docent architectuur en informatiemanagement

In zijn lezing laat Jan Flameling u kennis maken met 
de opvattingen van  een Chinese wijze, een christe-
lijke mysticus en de denker uit het Zwarte Woud over 
gelatenheid. 

Hij zal laten zien dat op de vraag ‘Waarom gelaten-
heid?’ hun antwoord luidt: “dan doe je wat de weg 
vraagt” (Lao Zi), “dan sta je vanuit naastenliefde in 
het leven” (Meister Eckhart) en “dan besef je dat je in 
betrekkingen bent” (Martin Heidegger).

Het bekendste boek van De Saint-Exupéry is onge-
twijfeld Le petit Prince, in het Nederlands vertaald als 
De kleine prins en vele malen op toneel gebracht en 
ook verfilmd. De naam van een wereldwijde charita-
tieve organisatie is ontleend aan een van zijn minder 
bekende romans, Terre des Hommes. 

Niels vertelt in zijn lezing over het leven en het werk 
van deze schrijver en luchtvaartpionier, die aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog tijdens een verkenningsvlucht is neergeschoten boven de 
Middellandse Zee.

In Nederland is het werk van de schrijver slechts ten dele vertaald en bekend. Tijdens de lezing 
zal Niels ingaan op de levensfilosofie die De Saint-Exupéry ontwikkelde in zijn jaren in de Sa-
hara, tijdens zijn carrière als vliegenier en in de oorlog waar hij als verkenningsvlieger aan heeft 
deelgenomen. 

Dat zal hij o.a. doen door uit zijn werk te citeren en door aandacht te besteden aan een aantal 
filosofische onderwerpen van De Saint-Exupéry, zoals:
• de waarde van de mens als een universum in zichzelf;
• de waarde van de mens als uitvloeisel van zijn relaties;
• de waarde van de mens in zijn verhouding tot gestorven vrienden;
• het kiezen van een hoger doel voor de mens om mensen m.b.t. de oorlog te verenigen rond 

dat hogere doel;
• de gedachten van De Saint-Exupéry over oorlog in het algemeen.



filosofiecursus

DE VERLICHTING

drs. Arend Jagersma, filosoof

dinsdag 29 mei 2018
SCHONE SCHIJN, DE ROL VAN DINGEN DIE DOEN-ALSOF IN DE DEMENTIEZORG

dr. Ike Kamphof, filosoof en docent filosofie

Weliswaar niet als onderdeel van dit filosofische sei-

zoen (voorjaar 2018), maar toch zeker al de moeite 

van het aankondigen waard. 

In de week van 23 – 30 juli 2018 organiseren we een 

“zomercursus” over De Verlichting. De cursus zal 

worden gegeven door Arend Jagersma. 

Nadere informatie over de cursus kunt u binnenkort 

vinden op onze website. Via onze nieuwsbrieven 

wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Instellingen voor mensen met dementie verwachten veel van 
nieuwe dingen en technologie om de zorg te verbeteren. Nos-
talgische interieurs kunnen mensen met dementie helpen om 
zich thuis te voelen. Sociale robots kunnen hen gezelschap 
houden. Virtual-Reality-installaties kunnen hen prettige erva-
ringen bieden, terwijl namaakbushaltes en deurstickers, die 
uitgangen verbergen door ze bijvoorbeeld op een boekenkast 
te laten lijken, kunnen helpen om dwalen te voorkomen.

Maar veel van deze oplossingen hebben een aspect van doen-
alsof. Mensen met dementie zijn extra kwetsbaar voor het ver-
lies van vertrouwen in hun sociale en materiële omgeving. Op 
basis van veldwerk in de zorgpraktijk bespreekt Ike Kamphof 
de ethische vraag wanneer het gebruik van dingen die doen-
alsof manipulerend en bedrieglijk werkt. En wanneer onder-
steunt het mensen met dementie juist?



FILOSOFEREN IN HOOGEVEEN

Na de pioniersactiviteiten van Jenneke Huls (zie inleiding van Jan Keij) kwam er al spoedig 
een werkgroep, die er voor heeft gezorgd dat tot op de dag van vandaag de filosofische 
activiteiten in Hoogeveen een goede inbedding kregen. Aanvankelijk mét de pionier, later 
zonder haar en met een al jarenlang aanwezige vaste kern van actieve leden, slaagt deze 
werkgroep er in om elk jaar acht lezingen en twee cursussen te organiseren en om deze 
activiteiten onder de aandacht te brengen van vele belangstellenden.

Na de “keet” bij de Hema kwam het oude pand van de Bibliotheek van Hoogeveen, daarna 
eet- en drinkhuis De Koffiepot en tenslotte het nieuwe bibliotheekpand. Voor de cursussen 
is in de laatste jaren ook regelmatig gebruik gemaakt van “de Huiskamer” van Theater de 
Tamboer.

Voor de cursussen heeft in de eerste vijf jaar Jan Keij als huisfilosoof gefungeerd voor het 
filosofisch café. Na zijn vertrek uit Ruinen is hierin wat meer afwisseling gekomen en heb-
ben Arend Jagersma, Heiko Roelfsema, Kees Schuyt en Bert de Vries hieraan ook bijdragen 
geleverd. En in het najaar van 2017 opnieuw Jan Keij over het thema “Tijd: realiteit of een 
illusie?”.

Van de sprekers die in Hoogeveen een lezing hebben gegeven, komen velen graag opnieuw 
naar Hoogeveen. Het jaar 2018 beginnen we met twee van deze bekenden: Petra Bolhuis 
en Theo Meereboer. Ook het publiek bestaat uit een vaste en trouwe kern met daar om-
heen wisselingen die vooral samenhangen met het thema van een lezing of cursus.
Behalve Jan Keij heeft ook de van oorsprong uit Hoogeveen afkomstige filosoof Thijs Lijster 
het Filosofisch Café Hoogeveen vanaf het begin van adviezen voorzien, o.m. over de opzet 
hiervan. Ook hem hebben we inmiddels een aantal keren als spreker mogen verwelkomen. 
Aan hem hebben we dan ook de eer gegund om het lustrumjaar 2018 af te sluiten met 
een lezing.

Nu filosofie al jarenlang een vaste plek heeft in Hoogeveen, is het belangrijk om door te 
gaan met deze filosofische activiteiten en om er – zoals Jan Keij heeft gememoreerd – voor 
te zorgen dat filosofie nooit meer weggaat uit Hoogeveen. Hebt u ideeën hiervoor of wilt u 
zelf ook aan deze activiteiten bijdragen, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Samen met u gaan we ook van het jaar 2018 voor Hoogeveen weer een succesjaar voor de 
filosofie maken.

Met filosofische groet,
De Werkgroep



Filosoferen in Hoogeveen...

door de jaren heen


