Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

Terrasofie
Helpt Nietzsche ons om de aarde trouw te blijven?
maandag 15 januari 2018
aanvang 19.45 uur Stadkamer Zwolle
met spreker Henk Manschot
De ergste ziekte van de moderne mens is zijn vervreemding van de natuur om hem heen en van de aarde.
Deze diagnose stelde Friedrich Nietzsche al 150 jaar geleden. Hij spoorde de mens aan om een ‘Terrasofie’
te ontwikkelen, een nieuwe wijsheid omtrent het leven op aarde. Hij stelde voor om niet de Mens, maar de
Aarde centraal te stellen in onze omgang ermee. Het gaat dan vooral om de wijze waarop wij de aarde
zouden kunnen gaan bewonen en bewerken.
Het gaat niet alleen om natuur, dieren en klimaat: als mens zijn we via voeding, water en zuurstof
wezenlijk, organisch verbonden met de aarde.
Henk Manschot heeft zich verdiept in de persoonlijke zoektocht van Nietzsche en houdt een
beargumenteerd pleidooi om het motto ‘Blijf de aarde trouw’ tot leidraad te nemen voor een hedendaagse
ecologische levenskunst. Dit pleidooi omvat zowel een persoonlijke opdracht als een maatschappelijke
oriëntatie voor de toekomst.
Henk Manschot is emeritus hoogleraar van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
Na de inleiding en de pauze is er tot 22.00 uur gelegenheid tot discussie. De bar is, om met elkaar na te
praten over dit altijd actuele thema, open tot 22.30 uur.
Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding (tot 22.00 uur). De inleiding duurt
ongeveer een uur, daarna is er een korte pauze en na de pauze is er discussie.
De entree is zes euro, voor studenten op vertoon van studentenpas 3 euro. We hanteren een aangepast
tarief voor bezoekers die niet in staat zijn genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven
bij de kassa.
Programma FCZ voorjaar 2018: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
maandag 15 januari: Henk Manschot, Terrasofie;
literatuur; Over het belang van waarheid en
Helpt Nietzsche ons om de aarde trouw te
verbeelding
blijven?
maandag 23 maart: Socratische Gesprek
dinsdag 23 januari: start Leesgroep Schopenhauer
maandag 23 april: Constant Hoogenbosch, Film
maandag 19 februari: Henk Oosterling, Japanse
en filosofie
filosofie; Waar geen wil is, is een weg
maandag 14 mei. Socratische Gesprek
maandag 19 maart: Jannah Loontjes, Filosofie en

