
Het thema van de 24e serie lezingen 
was ‘mens en dier’. Mensen trokken en 
trekken grenzen tussen het dierlijke 
domein en het menselijke. 
Medemensen kwamen en komen soms 
aan de ‘verkeerde’ kant van de 
scheidslijn terecht, met vaak 
rampzalige gevolgen. Net als dieren 
bakenen mensen individueel en 
groepsgewijs een territorium af; ze 
eigenen zich een terrein toe en weren 
wat ongewenst is. Dit mechanisme lijkt 
in ons moderne sociaal-culturele en 
politieke bestaan, en in het individuele 
denken, sterker dan ooit. 
 
In deze 25e serie lezingen in het kader 
van ‘Filosofie voor een breed publiek’ 
gaan we onder leiding van deskundige 
inleiders het in bezit nemen, beheren, 
beheersen en verdedigen van fysieke 
en mentale territoria aan een nader 
onderzoek onderwerpen. We leggen 
geschiedenis en actualiteit onder de 
loep, gaan samenhangen bestuderen, 
ideeën en inzichten uitwisselen en deze 
verder verdiepen. Kortom, we gaan zes 
middagen filosoferen. 
 
 
 
 
 

Tijd:  Zondagmiddagen 
           van 13.30 - 16.00 uur 
 
Plaats:  
   De Bres - Schoolstraat 4, 
           Leeuwarden 
 
Kosten: 
 Voor leden van het  
           Humanistisch Verbond € 27,50 
           Voor niet-leden € 37,50 
           (kosten losse lezing € 7,-) 
 
Opgave:  
 Door het bedrag over te  
           maken op rekeningnummer  
 NL 16 TRIO 0198 3836 65 
           t.n.v. penningmeester 
           HV Fryslân, onder vermelding van 
 'Filosofie XXV'. Het giro-afschrift 
  is het bewijs van betaling; we  
 geven geen deelnamebewijzen. 
 Het is ook mogelijk om contant te 
 betalen aan de zaal. 
 
Informatie: 
 Werkgroep Filosofie Humanistisch 
 Verbond Fryslân:  
                De Tange 5  
                9155 AL Raard         
                Tel. 0519-222022 
                 hvfryslan@gmail.com  
       www.humanistischverbond.nl 
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9 oktober 2016    
Over de grenzen van ons weten 
Filosoof Immanuel Kant onderzocht de reikwijdte 
van het menselijk denken en waarschuwde voor 
de gevaren van zelfingenomenheid. 
Inleider: prof.dr.Henk Procee 
 (filosoof/chemicus – emeritus hoogleraar 
Universiteit Twente) 
 
 
13 november 2016   
Over territorium 
De wereld is reeds in kaart gebracht, er valt niets 
meer te ontdekken. Dat is de gangbare opvatting. 
Bram Esser zal echter laten zien dat er nog 
andere landschappen verborgen gaan onder de 
direct waarneembare.U krijgt vandaag een 
cursus ontdekkingsreizen in het alledaagse. 
Inleider: drs.Bram Esser 
 (filosoof/publicist)  
 
 
11 december 2016    
Over positie 
Benedictus de Spinoza was een tweede 
generatie asielzoeker avant la lettre.Hij 
probeerde het hoofd boven water te houden in 
een roerige periode in onze vaderlandse 
geschiedenis. Hij testte de grenzen van wat in 
zijn tijd betamelijk werd geacht en was niet bang 
die grenzen ver te overschrijden. 
Inleider: prof.dr. Wiep van Bunge 
 (filosoof – hoogleraar Erasmus Universiteit 
Rotterdam) 
 
 
 
 
 

8 januari 2017 
Over politiek 
Over schaalvergroting: van de ontwikkeling van 
een familiaal stamverband naar samenleven in 
een stadstaat naar wereldburgerschap. Over het 
beheer van het publieke domein en de rol van 
veiligheid. 
Inleider: mr. Arthur Docters van Leeuwen 
(jurist/schrijver/topambtenaar) 
 
 
12 februari 2017 
Over bezit 
Filosoof Jean Jacques Rousseau stelde in 1750: 
“Ce n'est pas l'argent qui est l'origine du mal,  
mais c'est la propriété privée” (niet geld is de 
bron van alle kwaad, maar het privébezit van 
grond). Wat is de relatie tussen zijn ideeën en de 
idealen van de Franse revolutie? Hoe werken 
deze en dergelijke utopieën tot in onze tijd door? 
Inleiders: de Gebroeders Meester:  

- drs. Frank Meester (filosoof, publicist, 
musicus) 

- drs. Maarten Meester (filosoof, journalist, 
publicist) 

 
 
12 maart 2017  
De lange schaduw van Thomas Hobbes 
'‘De enige hartstocht van mijn leven was de 
angst’, zo heeft een van de grootste 
intellectuelen van de zeventiende eeuw,  
de Engelse politieke denker Thomas Hobbes 
(1588-1679) zich ooit laten ontvallen. En zijn 
politieke denkrichting destijds kan worden 
samengevat met het motto 'angst kan men 
slechts met angst bestrijden': om de angst voor 
een (religieus gevoede) burgeroorlog te 
bezweren, moet er een staat zijn die angst 

inboezemt en zo gehoorzaamheid afdwingt in ruil 
voor bescherming.  
Deze 'oplossing' lijkt vandaag onder andere 
condities opnieuw actueel, zie bijvoorbeeld de 
film Leviathan van Andrew Zvjagintsev over 
Poetins Rusland en de onmiskenbare 
bewondering voor deze politicus bij Europees 
rechts. Tegen deze achtergrond zal Theo de Wit 
de vraag opwerpen, waarin het eigenlijke gevaar 
van terreur en een 'populistisch' antwoord daarop 
voor onze democratische rechtsstaat gelegen is. 
Inleider: prof.dr. Theo de Wit 
 (filosoof/theoloog – hoogleraar Universiteit 
Tilburg) 
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