Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

Waarheid en Onwaarheid
maandag 24 september 2018 (4 ipv 3
e

e

maandag)

aanvang 19.45 uur Stadkamer Zwolle
met spreker Jeroen Hopster
In deze tijden van nepnieuws en manipulatie via de sociale media hebben we dringend behoefte aan de
waarheid, maar wat is dan die waarheid en schrijven we die met een grote of een kleine ‘w’? Bij waarheid
denken we primair aan feiten: Zijn die toetsbaar of gaat het om nepnieuws of gemanipuleerde feiten? Een
tweede net zo belangrijke vraag is echter: Binnen welk interpretatiekader worden die feiten
gepresenteerd? Eenzelfde oorlogsdaad kan bijvoorbeeld voor de ene partij een terroristische aanslag zijn
en voor de andere een daad van zelfverdediging. Zo zijn er meer vragen te stellen rond het begrip
waarheid.
Jeroen Hopster (31 jaar) zal ons de weg wijzen in onze zoektocht naar wat ‘waar’ is en wat we moeten
wantrouwen. Hopster studeerde aan de universiteiten van Amsterdam, Edinburgh, Melbourne, Harvard en
promoveert binnenkort aan de Universiteit van Utrecht op onderzoek naar evolutie en ethiek. Hij is o.a.
redacteur van Wijsgerig Perspectief. Voor Filosofie Magazine schreef hij regelmatig columns over het
ontrafelen van drogredenen en valse redeneringen (Denkfouten).
Onlangs verscheen zijn eerste boek als solo-auteur: ‘De andere afslag: Hoe had het leven anders kunnen
lopen?’ Eerder schreef hij met Han de Wit: ‘Boeddhisme voor denkers’.
Na een inleiding over het thema zal Jeroen ons aan het werk zetten met enkele concrete casussen. Daarin
worden wij uitgedaagd om waarheden te scheiden van onwaarheden. Kortom een interessant en actueel
thema aan de start van het nieuwe seizoen! U bent van harte uitgenodigd
Deze avond is tegelijk onze jubileumavond. We bestaan dan 15 jaar en willen dat graag tussen 22.00 en
23.00 uur met u vieren! Het Filosofisch Café Zwolle trakteert.
Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding (einde thema avond: 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. Er kan zowel aan de bar als aan de kassa alleen contant
betaald worden.
Programma FCZ najaar 2018: zie ook
www.filosofischcafezwolle.nl
dinsdag 19 september: start Leesgroep Nietzsche
maandag 24 september: Jeroen Hopster, Waarheid en
Onwaarheid
dinsdag 9 oktober: start leesgroep Henk Oosterling, Waar geen wil
is is een weg
woensdag 10 oktober: start Filmgroep

maandag 22 oktober: Ype de Boer, over schrijver Murakami
maandag 28 oktober: Socratisch Gesprek, thema wordt via
mailing bekend gemaakt
maandag 19 november: Jan Keij, Nietzsche als opvoeder
maandag 28 november: Socratisch Gesprek, thema wordt via
mailing bekend gemaakt

