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presenteren met trots de

Dag van de filosofie
Midden-Drenthe
Het thema is vrijheid

Op 23 november 2019 bieden wij een gevarieerd programma
met lezingen, deba�en, workshops en de ﬁlosoﬁsche biechtstoel.
Programma Dag van de ﬁlosoﬁe in Midden-Drenthe
Datum: Zaterdag 23 november 2019
Tijds�p: 10.00 - 17.00 uur
Loca�e: Waterstaatskerk, Hoofdweg 186, 9421 PD Bovensmilde
Kosten: € 25,00 per persoon voor studenten €12,50 (incl. lunch,
koﬃe en thee en hapje en drankje na aﬂoop.)
Opgave: vanaf 15 september tot 1 november 2019
l
door betaling van € 25,00 op volgende bankrekening:
o
Vol = V
NL05RABO 0359811183 t.n.v. Culturele Raad Smilde
o.v.v. dag van de ﬁlosoﬁe 2019 en uw naam.

Dag van de ﬁlosoﬁe
Midden-Drenthe
Sprekers:
Bert Keizer
Nieuwe vrijheid rond de dood: een
gemengde zegen.
Bert Keizer is filosoof en arts
(specialist ouderengeneeskunde) bij
de Levenseindekliniek. Voor Trouw
schrijft hij wekelijks een column over
zorg en filosofie.
Miriam van Reijen
Hoe word je een leider in plaats van
een lijder?
Miriam van Reijen is filosoof en
houdt zich al jarenlang intensief
bezig met Spinoza; in het bijzonder
zijn theorie over de passies en zijn
politieke filosofie.
Yoram Stein
Spinoza en diens ongehoorde
opvatting van de vrijheid van
meningsuiting.
Yoram Stein is filosofiedocent en
bezig om zijn proefschrift over
Spinoza af te ronden.

Workshops:
Gerrit van der Most
Workshop ‘liever gelijk dan geluk?’ met
medewerking van leerlingen van het
VvG college.
G.H.F. van der Most was kinder- en
jeugdpsychiater en psychoanalyticus.
Godfried Westen
Workshop ‘Maakt filosofie vrij?’
Subtitel: Over het nut van filosofie en de
weg uit het vliegenglas.
Godfried Westen is psycholoog.
Naast specialisatie in de narratieve
psychologie heeft hij de tweejarige
opleiding aan de VU Wijsbegeerte en
spiritualiteit gevolgd.
Willy van Olffen
Workshop ‘De spanning tussen
uiterlijke vrijheid en innerlijke vrijheid.’
Willy van Olffen was werkzaam op
het terrein van samenlevingsvraagstukken. Hij studeerde theologie en
politieke wetenschappen in Utrecht,
Nijmegen en India.
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