FILOSOFIECAFÉ LOCHEM
Drs.Corrie Haverkort over:
“ Het persoonlijke leven… een moreel dilemma,
controverse tussen ideaal en realiteit.”
Tijdens de lezing van het filosofie-café op vrijdag 25 maart
reflecteren we aan de hand van filosofen op belangrijke veranderingen
die we zien in de samenleving op het gebied van ons persoonlijke
leven: huwelijk, gezin, relaties en verbindingen. De volgende vragen
zullen besproken worden:
-Zijn de veranderingen in ons persoonlijke leven een uitdrukking van
een veranderde maatschappij, of juist andersom?
-Hoe verhouden we ons tot de veranderingen in het persoonlijke
leven? Is iedere verandering een verbetering?
-Hoe verhouden onze idealen zich tot de werkelijkheid?
-Wat hebben filosofen ons te bieden als het gaat over persoonlijke
keuzes? Is het Sapere Aude van Kant niet tot een eindpunt gekomen,
te ver doorgeschoten …of nog niet ver genoeg? Of zouden we ons
meer moeten richten tot zijn categorische imperatief, juist ook waar
het persoonlijke keuzes betreft?
-Of leven we in een tijd waar we ervan uit gaan dat alle morele
waarden gelijk zijn, het zogenaamde relativistische standpunt. Of, nog
een stap verder, een samenleving waar spreken over morele waarden
als overbodig wordt gezien, het zogenaamde nihilistische standpunt.
Kan het zijn dat in geval van nihilisme velen de deur naar morele

reflectie dan maar helemaal sluiten en de eenvoudigste morele
boodschappen in de eigen buurt omhelzen? , zoals de filosoof Susan
Neiman het zo scherp verwoordt.

Corrie Haverkort is filosoof en beeldend kunstenaar.
Docent en moderator zomeracademie Woodbrookershuis – HOVO –
Sabi.
Voor informatie over eigen cursusaanbod Corrie Haverkort zie:
www.sabisursusaanbod.nl

Tijd:
vrijdag 25 maart 2011, 20.00 uur
Plaats: café rest. Scholten, Bierstraat Lochem
Entree: € 10.Kaarten: vanaf 12 maart bij Boekhandel Lovink, Markt te
Lochem.
Dit is het laatste filosofiecafé van het seizoen 2010 – 2011.
In het volgende seizoen is er filosofiecafé op de vrijdagen
30 september 2011; 25 november 2011; 27 januari 2012
en 30 maart 2012.

