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• Foto’s van Spinozadag 2013 
 
Op onze website kunt u de Spinozadag 2013 in beeld herbeleven: de foto’s van 
dit geslaagde evenement kunt u hier vinden. 
 
De data (onder voorbehoud) van de volgende Spinozadagen zijn: 
• Spinozadag 2014: zondag 23 november 2014 
• Spinozadag 2015: zondag 22 november 2015 
 
• Presentatie boek Ton de Kok: Wat is God. Filosofen & schrijvers op 
zoek   
 
Sinds de Verlichting hoor je als weldenkende niet meer de vraag te stellen: Wie 
is God? Een persoonlijke God kom je alleen nog tegen bij fundamentalisten. Maar 
is daarmee God dood, zoals Nietzsche dacht? Integendeel. Wie de tv-colleges 
van Robbert Dijkgraaf heeft gevolgd of wie naar de Hubbleopnames kijkt die aan 
de binnenkant van de voor- en achterkaft van dit boek staan, wordt 
onwillekeurig gedwongen tot de vraag Wat is God? Die sterrenstelsels zijn de 
visuele manifestatie van het bestaansmysterie waarmee de zevenendertig 
denkers die Ton de Kok in zijn boek opvoert, hebben geworsteld. Hij volgde hen 
jarenlang op hun moeizame zoektocht. Hij kwam tijdens die tocht Neanderthalers 
tegen en Griekse filosofen. Hij sprak virtueel met Plotinus, Marcus Aurelius en 
Augustinus. Daarna las hij Thomas van Aquino en Cusanus en luisterde hij naar 
Spinoza en Leibnitz. Met Voltaire en Diderot en met de Russen Tolstoj, 
Dostoevskij en Berdjaev, ging hij mee tot het einde. Iedere lezer zal zich in vele 
aspecten van hun bestaansworsteling herkennen. Vroeg of laat gaat eenieder 
van ons diezelfde worsteling aan… 
 
U bent hierbij uitgenodigd voor de feestelijke presentatie van Wat is God. 
Filosofen & schrijvers op zoek door Ton de Kok op dinsdag 17 december a.s. 
 
Welkom vanaf: 15.30 uur 
Aanvang presentatie: 16.00 uur 
Plaats: Fons Vitae Lyceum, Reijnier Vinkeleskade 53 te Amsterdam 
 
Na afloop wordt het glas geheven op de verschijning van het boek. 
 
• Spinoza als filosoof van de vrijheid 
 
Tussen 29 augustus en 12 september 2014 organiseren Jeroen Bartels en Frans 
Jespers op het Griekse eiland Lesbos twee maal een cursus met als onderwerp 
Spinoza als filosoof van de vrijheid. Vrijheid voor ons als persoon én als burger. 
 



Vijf dagen komt men gedurende ongeveer drie uur 's morgens en anderhalf uur 
's middags bijeen. De rest van de tijd kan ieder naar eigen wens invullen. Drie 
keer per cursus worden tegen het einde van de middag, als de temperatuur wat 
gedaald is, door een ervaren gids (kosteloos) wandelingen over het eiland 
aangeboden. 
 
Bij de uitwerking van de cursus liggen de accenten op de Briefwisseling, het 
Theologisch-politiek traktaat en het Politiek traktaat van Spinoza. Wanneer dit 
echter voor het betoog noodzakelijk of wenselijk is, gaat men in op de Ethica. 
 
Inleiders zijn dr. Jeroen Bartels, oud-docent geschiedenis van de filosofie aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen, en Frans Jespers, oud-docent filosofie en ethiek 
aan de Avans Hogeschool in Breda. 
 
In de Agenda op onze website (onder augustus en september) is meer informatie 
over de cursus te vinden. 
 
Vanwege de voorbereidingstijd voor enerzijds de docenten en anderzijds de 
deelnemers is het van belang dat belangstellenden zich vóór 1 maart opgeven. 
Opgeven kan via filosofie.lesbos@gmail. Na 1 maart ontvangen belangstellenden 
uitvoeriger informatie. 
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