Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:
LET OP: NIEUWE LOCATIE STADKAMER ZEVEN ALLEETJES 1A

Spinoza en de vreugde van het inzicht
maandag 18 september 2017
aanvang 19.45 uur Biebcafé Zwolle
met spreker Kees Schuyt
Spinoza, Nederlandse filosoof van Portugeesjoodse afkomst, is één van de grootste namen in de filosofie, maar
zijn werk is niet eenvoudig.
Kees Schuyt is een bekend socioloog en was reeds eerder te gast bij ons met een inleiding over ‘Steunberen van
de democratie’.
Altijd al was hij geïnteresseerd in de filosofie van Spinoza en nu heeft hij het boek ‘Spinoza en de vreugde van
het inzicht’ geschreven. In dat boek bestudeert hij in chronologische volgorde alle geschriften van Spinoza. Op
deze wijze kan men volgens hem het vaak lastige en weerbarstige denken van Spinoza leerzamer en effectiever
benaderen, dan meteen beginnen te lezen in deel 1 van de Ethica. Want velen struikelen over de Ethica, als men
die voor het eerst leest.
Spinoza’s gehele filosofie kan niet in 45 minuten worden uitgelegd. Daarom worden vier centrale thema’s
uitgekozen voor een diepere analyse:
1) zijn kennisleer en de graduele verbetering van onze kennis;
2) de bestaansdrang (Latijn: conatus) en het verstandig omgaan met emoties;
3) Spinoza’s Godsbegrip: God als oorzaak van alle dingen;
4) de relatie tussen persoonlijke en politieke vrijheid bij Spinoza.
De lezing wordt afgesloten met enkele opmerkingen over de actualiteit van Spinoza’s filosofie voor deze tijd,
waarna discussie met het publiek.
Plaats thema avond:
Let op: nieuwe locatie van 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 en voor alle avonden geldt, dat
mocht iemand niet in staat zijn de genoemde entree prijs te kunnen betalen, we een aangepast tarief hanteren.
U kunt dit aangeven bij de kassa.
Programma FCZ najaar 2017: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
maandag 18 september: Kees Schuyt, Spinoza en de vreugde
van het inzicht.
woensdag 27 september start Leesgroep Lacan
maandag 3 oktober start Leesgroep Harari (Homo Deus)
dinsdag 9 oktober start Filmgroep

maandag 16 oktober: Renate Schepen, Interculturele filosofie
30 oktober: Socratische gesprek, thema wordt nog bekend gemaakt
maandag 20 november: Babs van den Bergh, Hoe verhoud je
je tot de dood?
27 november: Socratische gesprek,thema wordt nog bekend gemaak

