
Spinozadag 22 november 2009: Spinoza en de liefde

Met medewerking van prof. dr. Piet Steenbakkers, prof. dr. mr. Kees Schuyt,
Martin Šimek, Theo Loevendie, Carolien Gehrels, Rob Hartmans en de Fanfare
van de Eerste Liefdesnacht.

Met de jaarlijkse Spinozadag wordt getracht de actualiteit van de filosofie van de
Amsterdamse filosoof Spinoza voor het voetlicht te brengen. Dit jaar heeft de
viering van de 377e verjaardag van Spinoza de liefde tot onderwerp.
De filosofie van Spinoza is niet slechts gericht op het vinden van waarheid, maar
heeft vooral een ander doel: door de bestudering van zijn filosofie kan het hoog-
ste geluk voor de mensen bereikt worden. Geen wonder dus dat Spinoza ook aan
de liefde – bron van zowel het grootste geluk als het diepste ongeluk – aandacht
heeft besteed.

Martin Šimek over De Liefde & Spinoza

Onlangs publiceerde Martin Šimek bij De Bezige Bij De vuurvliegjes achterna, het
boek waarin hij op zijn eigen onnavolgbare manier vertelt over zijn verleden in
Praag en zijn eerste ervaringen in het vrije Westen. Door toeval kwam de des-
tijds 19-jarige Šimek op zijn vlucht - na de inval van de Russen in Praag - in Ne-
derland terecht. Hij vroeg zich meteen af waarom de mensen hier de vrijheid niet
is aan te zien. Hij voelde zich met zijn kinderlijke blijdschap soms een stralende
idioot te midden van dingen die voor ons doodgewoon zijn. Het contrast blijft een
belangrijk bestanddeel van zijn oorspronkelijke kijk op de wereld op ons heen. In
Nederland ontwikkelde hij zich van student economie tot acteur, regisseur, car-
toonist, tennisleraar en zeer succesvol interviewer.

Šimek’s vader was dichter en filosoof. Een reden te meer om juist Martin Šimek
te vragen zich in een column uit te spreken over de vraag of de mens in zijn lief-
desrelaties iets aan filosofen in het algemeen en de ideeën van Spinoza in het
bijzonder heeft.

Zaal open 12.30 uur, aanvang 13.00 uur. Toegang € 15 (studenten € 10).

Informatie & reserveren: www.spinozadag.nl (€ 2 korting bij reserveren).
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