FILOSOFISCH CAFÉ DRACHTEN
N I E U W S B R I E F – D E C E M B E R 2018
15 januari 2019 - Matthijs Schouten

Van wie is de natuur nou eigenlijk? (onderwerp onder voorbehoud)
Uitgangspunt voor de lezing is de vraag hoe we onszelf zien in relatie tot de natuur en hoe
we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat de mensen over de
natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een
partner?
Matthijs Schouten studeerde o.a. biologie, godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie.
Hij is sedert 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Schouten publiceerde het boek Spiegel
van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief.
19 februari - Arelis Heemstra

Vijand of mogelijke vriend?
Bij de val van de muur dacht Fukuyama dat het einde van de geschiedenis aangebroken
was. 9/11 logenstrafte deze idee. We zijn in een tijd aangeland waarin er weer sprake is van
vijanden (IS, Poetin…). Wat verstaan we, echter, onder de ‘vijand’? Is hij een potentiële
vriend (Habermas) of de onverzoenlijke tegenstander (Carl Schmitt) die de vorming en het
onderhouden van een staat noodzakelijk maakt.
Heemstra studeerde geschiedenis en filosofie, en promoveerde op een proefschrift over
Schelling. In zijn werkzame leven was hij docent filosofie in het middelbaar onderwijs. Hij is
sinds de start van het FCD lid van de werkgroep.
19 maart - Ton Vink

John Stuart Mill
Het boek 'On Liberty' van John Stuart Mill is een klassieker. Maar de onderwerpen in dit
boek zijn nog steeds actueel voor talloze kwesties en vraagstukken van vandaag de dag.
Dr. Ton Vink (1953) is schrijver en filosoof. Hij studeerde filosofie, psychologie,
godsdienstwetenschappen (Groningen) en geschiedenis (Utrecht) en promoveerde in de
filosofie (Leiden). Hij verzorgt als docent cursussen aan diverse HOVO-instellingen en is
(eind)redacteur van het tijdschrift “Filosofie & Praktijk”.
16 april - Stine Jensen (avond i.s.m. de bibliotheek, locatie: de bieb)

Ik stuntel, dus ik ben
April is de maand van de filosofie, met elk jaar een nieuw thema. Deze keer luidt het thema:
Ik stuntel, dus ik ben. Stine Jensen maakte een serie tv-uitzendingen rond het onderwerp
“…, dus ik ben’, en publiceerde hierover een aantal boeken. Dus, wie konden we beter
vragen om over het thema van 2019 iets te zeggen dan zij? Op dinsdag 16 april komt Stine
naar Drachten om haar overpeinzingen over dit thema met ons te delen.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en
beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt €8,00 (inclusief
consumpties). Jongeren betalen € 5,00.

E-mail: filosofischcafedrachten.nl
Bezoek onze websites : www.filosofischcafedrachten.nl of
https://www.facebook.com/Filosofischcafedrachten/

