Leesgroep Henk Manschot,
Blijf de aarde trouw (Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie)
voorjaar 2018
Naar aanleiding van de succesvolle en spraakmakende thema-avond op 15 januari jl. met spreker
Henk Manschot over het boek ‘Blijf de aarde trouw’ organiseren wij op verzoek van een aantal
bezoekers bovenstaande leesgroep.
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. Henk Manschot spoort de mens
aan een ‘Terrasofie’ te ontwikkelen, een nieuwe wijsheid omtrent het leven op aarde. Hij stelt voor
om niet de Mens, maar de Aarde centraal te stellen. Het gaat 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.
Met de leesgroep gaan wij gezamenlijk dit boek lezen en stellen we filosofische vragen op om hier
samen over verder te praten. We gaan dit doen in het voorjaar, als de natuur weer helemaal tot
leven komt.
De eerste avond zal bij de begeleider worden gehouden op woensdag 7 maart 2018. Vervolgens
zullen de avonden in overleg bij een één van de deelnemers thuis plaatsvinden.
De leesgroep beslaat 5 bijeenkomsten. We beginnen om acht uur (inloop vanaf kwart voor acht) en
eindigen om tien uur.
De data zijn: 7 en 21 maart, 4 en 18 april en 2 mei. De begeleider is Gerard Jan Mijnheer.
De kosten zijn: € 6, - voor de hele sessie. Het boek dient u van te voren zelf aan te schaffen.
Boekgegevens: Henk Manschot, Blijf de aarde trouw (Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie).
Uitgeverij Vantilt, ISBN 9789460042904, prijs: 19,95.
Voor deelname kunt u zich opgeven via filozwol@assendorp.net (Riny Riezebos), graag vóór 27
februari a.s. Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van te voren krijgt u van
de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.

