
Vrij zijn, hoe doe je dat?
De betekenis van Spinoza’s filosofie in de 21ste eeuw

Aanstaande zondag 23 november vindt de Spinozadag 2008 plaats.

Met de herdenking van de 376ste geboortedag van
Baruch de Spinoza op zondag 23 november aanstaande
in Paradiso (Amsterdam) wordt het belang van het ge-
dachtegoed van de 17de eeuwse Amsterdamse filosoof
voor actuele maatschappelijke thema's onder de aan-
dacht gebracht. De waarden vrijheid, tolerantie, res-
pect voor anderen en vriendschap spelen volgens zijn
ideeën een belangrijke rol in de ontwikkeling van het
individu. Om die reden is Spinoza's filosofie van grote
betekenis in de actuele discussies over vrijheid van
meningsuiting, godslastering en de grenzen die aan het
gedrag van burgers in een democratische rechtsstaat
kunnen worden gesteld. Het is de bedoeling met dit
jaarlijkse evenement Baruch de Spinoza als boegbeeld
van Amsterdam te herdenken en te promoten.

Mede namens de co-producenten Amsterdam Wereldboekenstad en Paradiso no-
digen wij u hierbij uit voor dit evenement.

Programma en sprekers ‘Vrij zijn, hoe doe je dat?’

De Spinozadag wordt geopend door Carolien Gehrels (wethouder Kunst en Cul-
tuur, Amsterdam). Daarna volgt een lezing door Jeroen Bartels (oud-docent
Westerse filosofie in de Moderne tijd aan de Rijksuniversiteit Groningen) over het
thema van de dag: Vrij zijn, hoe doe je dat? Hans Achterhuis (filosoof en eme-
ritus hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Twente) zal op deze lezing rea-
geren, waarna er een debat zal plaatsvinden met het publiek en bovengenoemde
sprekers onder leiding van Rob Hartmans (journalist bij De Groene Amster-
dammer).

Coolpolitics verzorgt het middagprogramma onder de titel De kunst van het
provoceren. Boris van der Ham (D66), Tofik Dibi (GroenLinks), Arendo
Joustra (Hoofdredacteur Elsevier) en de kunstenaars Ahmed Aynan en Jaro-
mil gaan met elkaar en het publiek in debat over de grenzen van de vrijheid van
meningsuiting. De presentatie is in handen van Evelien Bosch (NCRV).

De dag wordt afgesloten met een optreden van mime/theater- en muziekcollec-
tief PIPS:lab.



Datum: Zondag 23 november 2008: 11.00 - 15.30 uur (zaal open 10.30 uur)
Plaats: Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
Toegang: € 10 / studenten € 5 (incl. daglidmaatschap Paradiso)

Op de website van de Amsterdamse Spinoza Kring vindt u alle benodigde infor-
matie (uitgebreid programma, kaartverkoop, bereikbaarheid Paradiso).

Wij hopen graag u aanstaande zondag te zien in Paradiso.

Met vriendelijke groet,
Amsterdamse Spinoza Kring
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voorzitter
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