Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

Japanse Filosofie, Waar geen wil is, is een weg
maandag 19 februari 2018
aanvang 19.45 uur Stadkamer Zwolle
met spreker Henk Oosterling
‘Waar geen wil is, is een weg’. Deze titel zet ons onmiddellijk aan het denken, omdat hij indruist tegen onze
normale opvatting. Wij zijn in het Westen gewend om onze wil juist aan de dingen op te leggen. Zo hebben
we, via onze technologie,j grote welvaart bereikt. Maar nu geeft Henk Oosterling, de titel van het boek zegt
het al, ons de opdracht minder te willen, onze behoeften en verlangens drastisch in te dammen. De weg
die we tot nu toe bewandeld hebben loopt dood, letterlijk. Ons ecosysteem kan onze leefwijze niet aan.
Wij zijn toe aan een andere levenshouding.
Het is een levenshouding die je in ‘Kendo’, de Japanse zwaardkunst, nodig hebt. Henk Oosterling heeft deze
kunst in Japan actief beoefend en is in de tachtigerjaren zelfs nationaal kampioen Kendo in Nederland
geweest.
Hij heeft zich vanaf de jaren zeventig geschoold in de dialoog tussen de Japanse Filosofie en die van het
Westen. Daaruit heeft hij een eigen filosofie ontwikkeld. Hierin staan níet het individu en diens autonomie
centraal, maar de harmonie en de groep. Mensen willen altijd het verschil maken. Die spanning leven,
uithouden, dat is de uitdaging voor deze tijd. Anders gezegd: probeer te verschillen in samenhang. Het
Japanse woord voor mens is: 'nin-gen', dat letterlijk 'tussen-wezen' betekent. Mensen zijn per definitie
gesitueerde wezens. Wij zijn in netwerken verknoopt.
Deze filosofie en de betekenis hiervan in het handelen van mensen probeert Henk Oosterling ingang te
doen vinden middels educatieve projecten op scholen in Rotterdam, o.a. in het project 'Rotterdam
Vakmanstad'. Intercultureel 'doendenken', zo noemt hij dat. Je kunt kinderen leren relationeel en circulair
te denken en op basis van samenwerking en interesse nieuwe waarden creëren, zoals compassie,
empathie, altruïsme en verantwoordelijkheid. We hebben een tweede Verlichting nodig, waarin we anders
wijs worden en dan vooral eco-wijs.
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
dinsdag 23 januari: start Leesgroep Schopenhauer
maandag 26 maart: Socratische Gesprek
maandag 19 februari: Henk Oosterling, Japanse
maandag 23 april: Constant Hoogenbosch, Film en
filosofie; Waar geen wil is, is een weg
filosofie
maandag 19 maart: Jannah Loontjes, Filosofie en
maandag 14 mei: Socratische Gesprek
literatuur; Over het belang van waarheid en
verbeelding

